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1 ÚVOD 
1.1 DÔVODY PRE OBSTARANIE ÚZEMNÉHO PLÁNU 
V súčasnosti platná územnoplánovacia dokumentácia obce bola schválená v roku 1994. Vzhľadom na 
v tom čase definované ciele a požiadavky na riešenie, ako aj spôsob spracovania územného plánu sa 
z dnešného  pohľadu  javí  ako  prekonaná,  resp.  málo  účinná  pre  potreby  definovania  systému 
priestorovej a funkčnej regulácie územia obce.  

Medzi ovplyvňujúce faktory obstarania novej územnoplánovacej dokumentácie obce je tiež potrebné 
zaradiť nové právne predpisy  (hlavne kompetenčný zákon), metodické usmernenia pre spracovanie 
územného  plánu  obce,  schválenú  územnoplánovaciu  dokumentáciu  vyššieho  stupňa  –  ÚPN  R 
Nitrianskeho  kraja,  dokumenty  strategického  charakteru  na  celoštátnej  a regionálnej  a lokálnej 
úrovni.  

1.2 HLAVNÉ CIELE RIEŠENIA 
Hlavným cieľom vypracovania územného plánu obce Trnovec nad Váhom je vytvoriť základný nástroj 
pre  usmerňovanie  všetkých  činností  na  území  obce,  pri  rešpektovaní  limitov  rozvoja,  v  súlade  s 
princípmi trvalo udržateľného rozvoja. Medzi hlavné priority pre riešenie územného plánu patrí: 

 priemet  záväzných  častí  ÚPN  R  Nitrianskeho  kraja,  vrátane  verejnoprospešných  stavieb  do 
územnoplánovacej dokumentácie obce  

 priemet územných dopadov programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce, 

 návrh  funkčno‐priestorových  zásad  formovania  obce  Trnovec  na Váhom  ako  centra  lokálneho 
významu v rámci hierarchie sídelnej štruktúry,  

 dosiahnutie  čo  najoptimálnejšieho  urbánneho  usporiadania  územia,  jeho  dopravného  
a technického vybavenia,  

 návrh  optimálneho  riešenia  napojenia  na  nadradený  dopravný  systém  SR  vyplývajúceho  z 
postavenia obce Trnovec na Váhom v sídelnom systéme Slovenska,  

 určenie záväzných regulatívov priestorového usporiadania a funkčného využívania územia obce, 

 návrh koncepcie zabezpečenia územia obce dopravným a technickým vybavením s prepojením na 
záujmové územie, 

 vytvorenie územných predpokladov pre  rozvoj základných a doplnkových  funkcií obce v oblasti 
bývania, občianskeho vybavenia, rekreácie, výroby, technického a dopravného vybavenia, 

 kontinuitu s dlhodobo formovaným urbánnym systémom obce a jeho pozitívnymi prvkami, 

 návrh zásad tvorby kvalitného životného prostredia a racionálneho využívania prírodných zdrojov 
v meste a jeho častiach, s cieľom neprekročiť únosné zaťaženie územia, 

 návrh zásad ochrany a  tvorby prírody, krajiny, biodiverzity a ekosystémov, vrátane vymedzenia 
chránených  území  a ochranných pásiem,  s cieľom  udržať  ekologickú  stabilitu  krajiny  na  území 
obce, 

 návrh  podmienok  a  opatrení  na  sanáciu  nevhodne  a  neprimerane  využívaných  urbánnych 
štruktúr a častí krajiny, 

 vymedzenie plôch pre verejnoprospešné stavby. 
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1.3 SPÔSOB A POSTUP SPRACOVANIA  
Územnoplánovacia dokumentácia  je vypracovaná v  súlade  so  zákonom  č. 50/1976 Zb. o územnom 
plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a s vyhláškou MŽP SR 
č. 55/2000 Z. z. o územnoplánovacích podkladoch a územnoplánovacej dokumentácii, v nasledovnom 
rozsahu: 

 Prieskumy a rozbory 

 Zadanie (schválené v OZ č. 31/OZ – 2010, bod II, zo dňa 25.01.2010) 

 Koncept riešenia  

 Návrh ÚPN‐O  

 Čistopis ÚPN‐O 

 

Koncept riešenia bol vypracovaný v rozsahu a obsahu návrhu riešenia, v dvoch variantoch, v súlade 
 s  §  12  vyhlášky  č.  55/2001  Z.  z.  o  územnoplánovacích  podkladoch  a  územnoplánovacej 
dokumentácii. Predmetom variantného riešenia bola: 

 dopravná koncepcia,  

 koncepcia rozvoja bývania a občianskej vybavenosti,  

 koncepcia rozvoja výroby resp. podnikateľských aktivít. 

 

Pri spracovaní sa vychádzalo z Nariadenia vlády SR č. 188/1998 Z. z., v znení VZN č. 3/2004, ktorým sa 
vyhlasuje  záväzná  časť  Územného  plánu  veľkého  územného  celku  Nitrianskeho  kraja  ‐  Zmeny 
a doplnky 2004 a v zmysle VZN č. 1/2008, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu veľkého 
územného  celku Nitrianskeho  kraja.  Rovnako  vychádzať  zo  spracovaných  prieskumov  a  rozborov, 
ktorých  súčasťou  bol  „Krajinnoekologický  plán“,  predstavujúci  optimálne  priestorové  a  funkčné 
využívanie  územia  s  prihliadnutím  na  krajinnoekologické,  kultúrnohistorické  a  socioekonomické 
podmienky. 

Strategický dokument 

Vzhľadom na skutočnosť, že obec Trnovec nad Váhom je obec nad 2000 obyvateľov v zmysle §21 ods. 
stavebného  zákona  potrebné  vypracovať  koncept  riešenia,  pričom  podľa  v prílohy  č.  1  zákona  č. 
24/2006  Z.  z.  o  posudzovaní  vplyvov  na  životné  na  životné  prostredie  a  o  zmene  a  doplnení 
niektorých zákonov (ďalej len „zákon“), kapitola II. – Politiky, Plány a programy bod 2 ÚPD obce patrí 
medzi strategické dokumenty, ktoré podliehajú povinnému hodnoteniu podľa uvedeného zákona.  

V rámci  tohto  procesu  podľa  §  8  zákona  ObÚŽP  v Šali  vydal  rozsah  hodnotenia  pre  uvedený 
strategický dokument (list č. A/2010/00053‐23‐Ka, zo dňa 30. 04. 2010). Správa o hodnotení v zmysle 
stanoveného rozsahu  je vypracovaná súbežne s konceptom riešenia ÚPN obce a súbežne bude s KR 
ÚPN obce verejne prerokovávaná. 
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1.4 SÚLAD RIEŠENIA SO ZADANÍM 
Riešenie  územného  plánu  obce  Trnovec  nad  Váhom  vychádza  zo  Zadania  pre  vypracovanie 
územného plánu obce. Po komplexnom prerokovaní bolo Zadanie  schválené Uznesením Obecného 
zastupiteľstva č. 31/OZ – 2010, bod II, zo dňa 25.01.2010. Cieľom Zadania bolo stanoviť limity rozvoja 
a formulovať požiadavky a ciele, ktoré má Územný plán obce riešiť.  

1.5 VÝCHODISKOVÉ PODKLADY 
Pre riešenie územnoplánovacej dokumentácie obce Trnovec nad Váhom použiť nasledovné podklady: 

 ÚPN  R Nitrianskeho  kraja  v znení  Nariadenia  vlády  SR  č.  188/1998  Z.  z.,  ktorým  sa  vyhlasuje 
záväzná  časť  Územného  plánu  veľkého  územného  celku  Nitrianskeho  kraja, v zmysle  VZN  
č.  3/2004,  ktorým  sa  vyhlasuje  záväzná  časť  Územného  plánu  veľkého  územného  celku 
Nitrianskeho  kraja  ‐  Zmeny  a doplnky  2004  a v zmysle  VZN  č.  1/2008,  ktorým  sa  vyhlasuje 
záväzná  časť Územného  plánu  veľkého územného  celku Nitrianskeho  kraja  ‐  Zmeny  a doplnky  
č. 2,  

 ÚPN obce Trnovec nad Váhom, Ing. M. Krumpolcová a kol., 1994,  

 MÚSES obec Trnovec nad Váhom, 1994 Ing. J. Králik CSc., 

 RÚSES okresu Galanta (1994), 

 Program odpadového hospodárstva okresu Šaľa,  

 Program odpadového hospodárstva obce Trnovec nad Váhom,  

 Program sociálneho a hospodárskeho rozvoja obce Trnovec nad Váhom, 2007 – 2013, 

 Prevádzkový poriadok SV Šaľa – časť Trnovec nad V., vypracovaný spoločnosťou INERKO, 2006, 

 Chránené  vtáčie  územie  Dolné  Považie,  vyhlásené  v zmysle  Vyhlášky  Ministerstva  životného 
prostredia č. 593/2006 Z. z., 

 Vydané stavebné povolenia, 

 Správa  o hodnotení  strategického  dokumentu  (príloha  č.  5  zákona  č.  24/2006  Z.z.)  december 
2001 

 Odborný  posudok  pre  vydanie  záverečného  stanoviska  podľa  13  zákona  č.  24/2006  Z.  z. 
o posudzovaní  vplyvov  na  životné  prostredie  a o  zmene  a doplnení  niektorých  zákonov  pre 
navrhovaný strategický dokument, 

 Dokumentácia  pre  územné  rozhodnutie  –  Geotermálna  elektráreň  Horný  Jatov,  Juprokipro 
Bratislava 01. 2012 

 Súborné stanovisko ku konceptu riešenia – Uznesenie OZ č. 78/2012 zo dňa 16.04.2012 
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2 RIEŠENIE ÚZEMNÉHO PLÁNU 
2.1 VYMEDZENIE RIEŠENÉHO ÚZEMIA 
Obec  Trnovec nad Váhom  sa nachádza na  rozhraní Podunajskej  roviny  a Podunajskej pahorkatiny. 
Podľa  administratívneho  členenia  Slovenskej  republiky  sa  obec  Trnovec  nad  Váhom  nachádza 
v Nitrianskom kraji a okrese Šaľa. Katastrálne územie obce Trnovec nad Váhom tvorí severnú hranicu 
s obcami Močenok  a Cabaj‐Čápor,  východnú  hranicu  s obcami  Veľká Dolina  a Jatov,  južnú  hranicu 
s obcou Selice a západnú hranicu s mestom Šaľa. Územný plán obce Trnovec nad Váhom je riešený v 
zmysle  zákona  č.  50/1976  Zb.  v  znení  neskorších  predpisov  a  súvisiacich  vyhlášok  v rozsahu 
vymedzenom  hranicami  katastrálnych  území  Trnovec  nad  Váhom  s rozlohou  1  705,75  ha  a Horný 
Jatov s rozlohou 1 547,90 ha, spolu 3 253,65 ha. Riešené územie je súhrnom štyroch miestnych častí 
podľa vymedzenia v rámci posledného sčítania ľudu v r. 2001. 

Tab. 1 Prehľad počtu obyvateľstva v jednotlivých častiach obce Trnovec nad Váhom v roku 2001 

Obec, Miestna časť, Základná sídelná jednotka  Počet obyv. v r. 2001 

Trnovec nad Váhom  2 541 

1.  Horný Jatov  139 

2.  Kľúčiareň  20 

3.  Nový Dvor  22 

4.  Trnovec nad Váhom  2 360 

 

Schéma č. 1 Vymedzenie riešeného územia 
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2.2 VÄZBY VYPLÝVAJÚCE ZO ZÁVÄZNEJ ČASTI ÚPN R 
NITRIANSKEHO KRAJA 

Pri  územnoplánovacej  dokumentácii  obce  Plášťovce  je  potrebné  rešpektovať  VZN  č.  2/2012 
zastupiteľstva NSK  zo dňa 14.05.2012,  ktorým  sa  vyhlasuje  záväzná  časť Územného plánu  regiónu 
Nitrianskeho kraja.  

I. ZÁVÄZNÉ REGULATÍVY ÚZEMNÉHO ROZVOJA NITRIANSKEHO KRAJA  

 

1.  Zásady  a  regulatívy  štruktúry  osídlenia,  priestorového  usporiadania  a  funkčného  využívania 
územia z hľadiska rozvoja osídlenia a rozvoja sídelnej štruktúry  
1.1.  Vychádzať  pri  územnom  rozvoji  Nitrianskeho  kraja  z  rovnocenného  zhodnotenia  vzťahov 

vnútroregionálnych a nadregionálnych pri zdôraznení územnej polohy kraja medzinárodného 
významu,  ktorý  je  potrebné  zapojiť  do  širších  medzinárodných  sídelných  súvislostí,  čo 
predpokladá: 
1.1.2  rozvíjať  ťažiská  osídlenia  a  obce  Nitrianskeho  kraja  pozdĺž  spojníc  katowickej  a 

budapeštianskej aglomerácie (v smere Považie – Nitra – Nové Zámky – Komárno), 
1.1.3  vytvárať nadnárodnú sieť spolupráce medzi jednotlivými mestami, regiónmi a ostatnými 

aktérmi územného rozvoja v Nitrianskom kraji a okolitých štátoch,  
1.1.4  podporovať rozvoj sídiel na trasách nadnárodných a celoštátnych dopravných koridorov, 

ako  centier,  ktoré  stimulujú  aj  rozvoj  ich  spádového  územia,  predovšetkým  v  uzloch 
križovania týchto koridorov.  

1.2  Formovať ťažiská osídlenia Nitrianskeho kraja na všetkých úrovniach prostredníctvom regulácie 
ich  funkčnej  a priestorovej  štruktúry  pri uplatnení  princípov dekoncentrovanej  koncentrácie 
a pri zohľadnení suburbanizačných procesov, čo znamená: 

1.2.1  rozvíjať sídelné štruktúry kraja v zmysle polycentrickej koncepcie na  regionálnej ako aj 
na medziregionálnej a cezhraničnej úrovni,  

1.2.2. sledovať  vytváraním  polycentrického  systému  osídlenia  vyššiu  funkčnú  komplexnosť 
regionálnych celkov,  

1.2.3. Podporovať  dotvorenie  bratislavsko  –  trnavsko  ‐  nitrianskeho  ťažiska  osídlenia 
medzinárodného významu,  

1.2.4. zabezpečovať  rozvojovými  osami  sídelné  prepojenia  a  rovnocennosťrozvojových 
podmienok ostatného územia kraja. 

1.3  Podporovať  rozvoj  ťažísk osídlenia  kraja  v súlade  s ich hierarchickým postavením  v  sídelnom 
systéme Slovenskej republiky,  

1.3.1. nitrianske ťažisko osídlenia najvyššej úrovne ako aglomeráciu celoštátneho významu,  

1.3.5. vytvárať  ich  funkčnú  komplexnosť  so  zohľadnením  ich  regionálnych  súvislostí, 
diverzifikácie  ich ekonomickej základne, pri využívaní špecifických daností a podmienok 
jednotlivých území.  

1.6  Podporovať  rozvoj  kvartérnych  aktivít,  predovšetkým  v  bratislavsko‐trnavskonitrianskej 
aglomerácii, ktorá má najväčší predpoklad zabezpečiť ich rozvoj.  

 

1.13.  Podporovať rozvoj obcí ako centier lokálneho významu  

1.13.5. Šaľa: Močenok, Tešedíkovo, Selice, Trnovec nad Váhom, Vlčany, Neded, Diakovce,  

1.14.  Podporovať v centrách lokálneho významu predovšetkým zariadenia v:  

1.14.1. školstve – materské a základné školy,  

1.14.2. zdravotníctve – zdravotné strediská s ambulanciami všeobecných lekárov, lekárne,  

1.14.3. telekomunikáciách – pošty,  

1.14.4. službách – stravovacie zariadenia,  
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1.14.5. kultúrno‐spoločenskej oblasti – kiná, kultúrne domy, knižnice,  

1.14.6. oblasti športu a rekreácie – telocvične, otvorené športoviská,  

1.14.7. oblasti obchodu – obchody s komplexným základným sortimentom tovarov.  

1.15.  Podporovať  územný  rozvoj  v  smere  rozvojových  osí  ležiacich  na  území  Nitrianskeho  kraja 
výstavbou príslušných zariadení infraštruktúry a komunikačných zariadení a to: 

1.15.8. podunajskej rozvojovej osi tretieho stupna (Galanta) – Nové Zámky,  

1.16.  Podporovať  rozvoj vidieckeho osídlenia, adekvátne  k  forme  sídelného  rozvoja v  jednotlivých 
historicky  vyvinutých  charakteristických  tradičných  kultúrnohistorickýchregiónov  na  území 
Nitrianskeho kraja, s cieľom vytvoriť rovnocenné životné podmienky obyvateľov, čo znamená:  

1.16.1 Podporovať  vzťah  urbánnych  a  rurálnych  území  v  novom  partnerstve  založenom  na 
integrácii  funkčných  vzťahov  mesta  a  vidieka  a  kultúrnohistorickýcha  urbanisticko‐
architektonických daností,  

1.16.2 zachovávať  pôvodný  špecifický  ráz  vidieckeho  priestoru,  vychádzať  z  pôvodného 
charakteru  zástavy a historicky utvorenej okolitej  krajiny;  zachovať historicky utváraný 
typ zástavby obcí a zohľadňovať národopisné špecifiká jednotlivých regiónov  

1.16.3 a  dbať  na  zamedzenie,  resp.  obmedzenie  možných  negatívnych  dôsledkov  týchto 
činností na krajinné a životné prostredie vidieckeho priestoru,  

1.16.4 vytvárať  podmienky  dobrej  dostupnosti  vidieckych  priestorov  k  sídelným  centrám, 
Podporovať výstavbu verejného dopravného a technického vybavenia obcí, moderných 
informačných  technológií  tak,  aby  vidiecke priestory  vytvárali  kultúrne  a pracoviskovo 
rovnocenné prostredie voči urbánnym priestorom a dosiahnuť  tak skĺbenie  tradičného 
vidieckeho prostredia s požiadavkami na moderný spôsob života.  

1.17.  Vytvárať  podmienky  pre  kompaktný  územný  rozvoj  zastavaných  území  jednotlivých  obcí  a 
nepripúšťať výstavbu nových oddelených samostatných častí obce.  

1.18.  Pokračovať  v  systematickom  prieskume  radiačnej  záťaže  obyvateľstva  a  vyčleniť  územia  a 
oblasti, kde sú potrebné protiradónové opatrenia pri výstavbe nových objektov alebo kde  je 
nutné  realizovať  sanačné  opatrenia  v  už  existujúcom  bytovom  fonde  s  cieľom  chrániť 
obyvateľov  pred  touto  záťažou;  na  území,  na  ktorom  je  potrebné  vzhľadom  na  výsledky 
monitorovania  záťaže  radónom  realizovať  potrebné  protiradónové  opatrenia,  neplánovať 
výstavbu rekreačných objektov, nemocníc, školských a predškolských zariadení a liečební.  

 

2.  Zásady a regulatívy rozvoja rekreácie, cestovného ruchu a kúpeľníctva  

2.1.  Usmerňovať  funkčno‐priestorový  subsystém  turizmu  a rekreácie  v  zhode  s  prírodnými  a 
civilizačnými danosťami a v súbežnom zabezpečovaní nárokov obyvateľov kraja, najmä mesta 
Nitry  a  ostatných  väčších  miest,  na  každodennú  a  víkendovú  rekreáciu,  ako  aj  nárokov 
účastníkov  širšieho  aj  cezhraničného  turizmu  na  poznávací  a  rekreačný  turizmus.  Podporiť 
predovšetkým  rozvoj  tých  foriem  turizmu,  ktoré majú medzinárodný  význam  –  turizmus pri 
vode na úrovni termálnych kúpalísk až relaxačno‐rehabilitacných zariadení, rekreačný turizmus 
pre pobyt pri  vodných plochách  (štrkoviskách),  vodná  turistika a  výletné plavby  (na Dunaji), 
cykloturistika, poľovníctvo, poznávací kultúrny  turizmus  (návšteva pamätihodností, podujatí), 
kongresový turizmus a výstavníctvo (Nitra – Agrokomplex), tranzitný turizmus.  

2.3.  Podporovať  bodové  lokality  v poľnohospodársky  využívanej  krajine,  predovšetkým  areály 
termálnych  kúpalísk,  kúpalísk,  športovo‐rekreačné  areály  pri  prírodných  vodných  plochách 
(štrkoviskách);  Podporovať  rozvoj  rekreačnorelaxačných  aktivít  na  základe  využitia  špecifík 
daného územia, v lokalitách s výskytom prírodných liečivých vôd v prípade splnenia podmienok 
stanovených  zákonom  č.  538/2005  Z.  z.  prírodných  liečivých  vodách,  prírodných  liečebných 
kúpeľoch,  kúpeľných  miestach  a  prírodných  minerálnych  vodách  a o zmene  a  doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Podporovať rozvoj kúpeľníctva. 
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2.5.  Rozvíjať  zvyšovanie  kvality  rekreačných  priestorov,  rekreačných  areálov,  najmä  kúpalísk  a 
termálnych kúpalísk, a úroveň poskytovania služieb rekreačného charakteru.  

2.6.  Podporovať  najvýznamnejšie  rekreačné  priestory  pre medzinárodný  a  prihraničný  cestovný 
ruch; nadviazať na medzinárodný  turizmus  rozvíjaním poznávacieho cestovného  ruchu a  tiež 
sledovaním  turistických  tokov a dopravných  trás  (cestných, vodných) predchádzajúcich,  resp. 
končiacich v kraji; venovať väčšiu pozornosť aktívnemu zahraničnému  turizmu, cezhraničným 
vzťahom  a malému  prihraničnému  a  tranzitnému  cestovnému  ruchu,  dosiahnuť  čo  najužšie 
prepojenie rekreačného turizmu s poznávacím turizmom.  

2.7.  Vytvárať podmienky pre rozvoj vidieckeho turizmu a jej formy agroturizmu.  

2.8.  Lokalizovať potrebnú vybavenosť v obciach  ležiacich v blízkosti  rekreačných cieľov, do voľnej 
krajiny  umiestňovať  len  tú  vybavenosť,  ktorá  sa  viaže  bezprostredne  na  uskutočňovanie 
činností závislých na prírodných danostiach. 

2.12.  Zabezpečiť zodpovedajúcu vybavenosť pre rozvoj turizmu a rekreácie v kraji  

2.12.1 nadštandardnou vybavenosťou na hlavných turistických dopravných trasách,  

2.12.2 vytvorením  komplexných  služieb  pre  motoristov  na  vybudovaných  a  pripravovaných 
medzinárodných cestných trasách,  

2.12.3 dobudovaním komplexného systému služieb pre cestujúcich na medzinárodných trasách 
železničnej a vodnej dopravy, nadväzujúci na systém v krajinách Európskej únie.  

2.13  Podporovať  rozvoj  spojitého,  hierarchicky  usporiadaného  bezpečného,  šetrného 
systému  cyklotrás,  slúžiaceho pre  rozvoj  cykloturistiky ale aj pre  rozvoj urbanizačných 
väzieb  medzi  obcami/mestami,  rekreačnými  lokalitami,  významnými  územiami  s 
prírodným  alebo  kultúrno‐historickým  potenciálom  (rozvoj  prímestskej  rekreácie, 
dochádzanie za zamestnaním, vybavenosťou, vzdelaním, kultúrou, športom, ...)  

2.13.1 previazaním  línií  cyklotrás  podľa  priestorových možností  s  líniami  korčuliarskych  trás, 
jazdeckých trás, peších trás a tiež s líniami sprievodnej zelene,  

2.13.2 rozvojom  cyklotrás mimo  (najmä  frekventovaných)  ciest,  rozvoj  bezpečných  križovaní 
cyklotrás  s ostatnými dopravnými  koridormi, budovanie  ľahkých mostných  konštrukcií 
ponad vodné toky v miestach križovania cyklotrás s vodnými tokmi,  

2.13.3 rozvojom  rekreačnej  vybavenosti  pozdĺž  cyklotrás,  osobitnú  pozornosť  venovať 
vybavenosti v priesečníkoch viacerých cyklotrás.  

2.14.  Podporovať  prepojenie medzinárodnej  cyklistickej  turistickej  trasy  pozdlž  Dunaja  s  trasami 
smerom na Považie, Pohronie a Poiplie.  

2.15.  Dodržiavať  na  území  národných  parkov  a  chránených  krajinných  oblastí  a  v  územiach 
európskeho  významu  únosný  pomer  funkcie  ochrany  prírody  s  funkciami  spojenými  s 
rekreáciou a turizmom.  

2.16.  Regulovať  rozvoj  rekreácie  v  lokalitách  tvoriacich prvky ÚSES,  rekreačný potenciál  v  lesných 
ekosystémoch využívať v súlade s ich únosnosťou.  

 

3. Zásady a regulatívy z hladiska rozvoja hospodárstva a regionálneho rozvoja kraja 

3.1.  V oblasti hospodárstva  

3.1.1. Vytvárať územnotechnické podmienky pre rozvoj decentralizovanej štruktúry ekonomiky 
prostredníctvom  vytvorenej  polycentrickej  sústavy  mestského  osídlenia  a tak 
napomáhať zabezpečiť vyváženú socioekonomickú úroveň kraja.  

3.1.3. Vytvárať  územnotechnické  podmienky  pre  rozvoj  malého  a  stredného  podnikania 
predovšetkým v suburbanizačných priestoroch centier osídlenia miest Nitra, Topoľčany, 
Zlaté Moravce, Šaľa, Nové Zámky a Komárno. 

3.1.5. Podporovať  rozvoj  územnotechnických  podmienok  k  zamedzovaniu  a  dosahovaniu 
znižovania negatívnych dôsledkov odvetví hospodárstva na kvalitu životného prostredia 
a k obmedzovaniu prašných emisií do ovzdušia. 
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3.2. V oblasti priemyslu a stavebníctva 

3.2.1. Vychádzať predovšetkým z princípu rekonštrukcie a sanácie existujúcich priemyselných a 
stavebných areálov. 

3.2.2. Podporovať  rôzne  typy  priemyselných  parkov  na  základe  zhodnotenia  ich  externých 
lokalizačných  faktorov v  lokalitách, kde sú preukázané najvhodnejšie územnotechnické 
podmienky  a  sociálne  predpoklady  pre  ich  racionálne  využitie,  so  zohľadnením 
podmienok susediacich regiónov. 

3.2.3. Vychádzať pri  rozvoji priemyslu a  stavebníctva nielen  z ekonomickej a  sociálnej, ale aj 
územnej  a  environmentálnej  únosnosti  územia  v  súčinnosti  s  hodnotami  a  limitami 
kultúrno‐historického  potenciálu  územia  a  historického  stavebného  fondu  so 
zohľadnením miestnych špecifík a využívaním pritom predovšetkým miestnych surovín. 

3.2.4. Vychádzať pri vytváraní a prevádzke výrobných kapacít z využitia komparatívnych výhod 
regiónu (poloha, ekonomický potenciál, disponibilné zdroje). 

3.3.  V oblasti poľnohospodárstva a lesného hospodárstva 

3.3.1. Rešpektovať poľnohospodársku a lesnú pôdu ako faktor limitujúci urbanistický rozvoj. 

3.3.3. Zabezpečovať protieróznu ochranu poľnohospodárskej pôdy prvkami vegetácie v rámci 
riešenia projektov pozemkových úprav a agrotechnickými opatreniami  zameranými na 
optimalizáciu štruktúry pestovaných plodín, v nadväznosti na prvky územného systému 
ekologickej stability. 

3.3.4.  Vytvárať podmienky pre výsadbu izolačnej zelene v okolí hospodárskych dvorov. 

3.3.6. Rešpektovať  výmeru  lesnej  pôdy  na  plochách  poľnohospodársky  nevyužiteľných 
nelesných pôd a na pozemkoch porastených  lesnými drevinami, evidovaných v katastri 
nehnuteľnosti v druhu poľnohospodárska pôda. 

3.3.7. Rešpektovať a zohľadňovať platný lesný hospodársky plán, rešpektovať ochranné pásmo 
lesnej pôdy, uprednostňovať ekologicky vhodné autochtónne (domáce) druhy drevín. 

3.3.8. Podporovať  v  lesnom  hospodárstve  postupnú  obnovu  prirodzeného  drevinového 
zloženia porastov, zabezpečovať obnovu porastov jemnejšími spôsobmi, zvyšovať podiel 
lesov  osobitného  určenia,  zachovať  pôvodné  zvyšky  klimaxových  lesov  v  súvislosti  s 
obnovami lesných hospodárskych plánov. 

3.3.9. Vytvárať územnotechnické podmienky pre zachovanie stability lesných porastov lužných 
stanovíšť,  zabrániť  neodborným  zásahom  do  hydrologických  pomerov,  pred  každým 
plánovaným  zásahom  posúdiť  jeho  vplyv  na  hydrologické  pomery  vzhľadom  na 
protipovodňové opatrenia. 

3.3.10 Netrieštiť  ucelené  komplexy  lesov  pri  návrhu  koridorov  technickej  infraštruktúry  a 
líniových stavieb 

 

4. Zásady a regulatívy z hľadiska rozvoja sociálnych vecí: 

4.1.  V oblasti školstva 

4.1.1. Podporovať  a  optimalizovať  rovnomerný  rozvoj  siete  škôl,  vzdelávacích,  školiacich  a 
preškoľovacích zariadení na území kraja v závislosti na vývoji obyvateľstva v území. 

4.1.2. Znižovať  regionálne  rozdiely  v  úrovni  vzdelania  podporou  vzdelávacích  centier  v 
prirodzených  sídelných  centrách  a  prispôsobovať  sieť  stredných  škôl  trhu  práce  a 
podporovaným ekonomickým aktivitám. 

4.2.  V oblasti zdravotníctva 

4.2.1. Rozvíjať  rovnomerne  na  území  kraja  zdravotnú  starostlivosť  vo  všetkých  formách  jej 
poskytovania – ambulantnej, ústavnej a lekárenskej. 
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4.2.3. Vytvárať  územno‐technické  predpoklady  pre  rozvoj  agentúr  domácej  ošetrovateľskej 
starostlivosti, domov ošetrovateľskej  starostlivosti,  geriatrických  centier,  stacionárov  a 
zariadení liečebnej starostlivosti v priemete celého územia kraja. 

4.3.  V oblasti sociálnych vecí 

4.3.1. Rekonštruovať  a  obnovovať  budovy  a  zariadenia  sociálnych  služieb,  komplexne 
modernizovať sociálnu infraštruktúru v existujúcich zariadeniach sociálnych služieb. 

4.3.2. Zabezpečovať rovnomernú sieť zariadení sociálnych služieb a terénnych služieb tak, aby 
územie Nitrianskeho kraja bolo v tejto oblasti sebestačné a vytvoriť z hľadiska kvality aj 
kvantity sieť dostupnú všetkým občanom v sociálnej a hmotnej núdzi 

4.3.3. Vytvárať  územnotechnické  podmienky  pre  nové,  nedostatkové  či  absentujúce  druhy 
sociálnych  služieb  vhodnou  lokalizáciou  na  území  kraja  a  zamerať  pozornosť  na  také 
sociálne  služby,  ktorých  cieľom  je  najmä  podpora  zotrvania  klientov  v  prirodzenom 
sociálnom  prostredí  (terénne  a  ambulantné  sociálne  služby,  sociálne  služby  v 
zariadeniach  s  týždenným  pobytom),  podpora  sebestačnosti  rodín,  osobitne  rodín  s 
malými deťmi, realizovanie nízkoprahových aktivít pre rôzne marginalizované skupiny. 

4.3.4. Podporovať  sociálnu  inklúziu  prostredníctvom  rozvoja  sociálnych  a  zdravotníckych 
služieb s osobitným zreteľom na marginalizované komunity. 

4.3.5. Očakávať  nárast  podielu  obyvateľov  v  poproduktívnom  veku  v  súvislosti  s 
predpokladaným  demografickým  vývojom  a  zabezpečiť  vo  vhodných  lokalitách 
primerané nároky na zariadenia poskytujúce pobytovú sociálnu službu (pre seniorov, pre 
občanov so zdravotným postihnutím). 

4.4.  V oblasti duševnej a telesnej kultúry 

4.4.1. Podporovať rozvoj zariadení kultúry v súlade s polycentrickým systémom osídlenia. 

4.4.2. Rekonštruovať, modernizovať  a  obnovovať  kultúrne  objekty,  vytvárať  podmienky  pre 
ochranu  a  zveľaďovanie  kultúrneho  dedičstva  na  území  kraja  formou  jeho  vhodného 
využitia pre občiansku vybavenosť. 

4.4.3. Podporovať  stabilizáciu  založenej  siete  zariadení  kultúrno‐rekreačného  charakteru 
lokálneho významu. 

4.4.4. Rozvíjať  zariadenia pre  športovo–telovýchovnú  činnosť a vytvárať pre  ňu podmienky v 
urbanizovanom  aj  vidieckom  prostredí  v  záujme  zlepšenie  zdravotného  stavu 
obyvateľstva. 

 

5. Zásady  a  regulatívy  z  hľadiska  starostlivosti  o  životné  prostredie,  ochrany  prírody  a  tvorby 
krajiny, vytvárania a udržiavania ekologickej stability a ochrany pôdneho fondu 

5.1  V oblasti starostlivosti o životné prostredie 

5.1.1. Zohľadňovať  pri  umiestňovaní  činností  na  území  kraja  ich  predpokladané  vplyvy  na 
životné prostredie a realizáciou vhodných opatrení dosiahnuť odstránenie, obmedzenie 
alebo zmiernenie prípadných negatívnych vplyvov. 

5.1.2. Uprednostňovať pri budovaní nových priemyselných  areálov  a prevádzok  zariadenia  a 
technológie  spĺňajúce národné  limity a  zároveň  limity  stanovené v environmentálnom 
práve EÚ. 

5.1.3. Zabezpečovať  podmienky  pre  postupnú  účinnú  sanáciu  starých  environmentálnych 
záťaží – bývalé skládky komunálneho odpadu, odkaliská a iné pozostatky z banskej ťažby. 

5.1.4. Podporovať  výsadbu  ochrannej  a  izolačnej  zelene  v  blízkosti  železničných  tratí, 
frekventovaných úsekov ciest a v blízkosti výrobných areálov. 

5.1.5. Podporovať,  v  súlade  s  projektmi  pozemkových  úprav  území,  revitalizáciu 
skanalizovaných  tokov, kompletizáciu  sprievodnej vegetácie výsadbou pásov domácich 
druhov drevín  a  krovín pozdĺž  tokov,  zvýšenie podielu  trávnych porastov na plochách 
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okolitých  mikrodepresií,  čím  vzniknú  podmienky  pre  realizáciu  navrhovaných 
biokoridorov pozdĺž tokov. 

5.1.6. Zabezpečovať  podmienky  pre  vodný  režim  pre  lužné  lesy  v  oblastiach Dunaja  a  jeho 
prítokov, nivy Váhu, Hrona a Ipľa tak, aby nedochádzalo k odumieraniu lesných porastov. 

5.2.  V oblasti ochrany prírody a tvorby krajiny 

5.2.1. Vytvárať  územnotechnické  podmienky  pre  ekologicky  optimálne  využívanie  územia, 
rešpektovanie, prípadne obnovenie funkčného územného systému ekologickej stability, 
biotickej  integrity krajiny a biodiverzity na úrovni národnej, regionálnej aj  lokálnej, čo v 
území  Nitrianskeho  kraja  znamená  venovať  pozornosť  predovšetkým  vyhláseným 
chráneným  územiam  podľa  platnej  legislatívy,  územiam  NATURA  2000,  prvkom 
územného systému ekologickej stability. 

5.2.2. Odstraňovať pôsobenia stresových faktorov (skládky odpadov, konfliktné uzly a pod.) v 
územiach prvkov územného systému ekologickej stability. 

5.2.3. Zabezpečiť  v miestach  s  intenzívnou  veternou  a  vodnou  eróziou  protieróznu  ochranu 
pôdy  uplatnením  prvkov  územného  systému  ekologickej  stability,  a  to  najmä 
biokoridorov, prevažne v oblastiach Podunajskej pahorkatiny. 

5.2.4. Vytvárať  územnotechnické  podmienky  pre  realizáciu  výsadby  pôvodných  a  ekologicky 
vhodných  druhov  drevín  v  nivách  riek,  na  plochách  náchylných  na  eróziu  a  pri 
prameniskách, podporovať zvýšenie podielu nelesnej stromovej a krovinovej vegetácie 
(hlavne pozdĺž tokov, kanálov a ciest a v oblasti svahov Podunajskej pahorkatiny). 

5.2.5. Vytvárať  územnotechnické  podmienky  pre  priechodnosť  existujúcich  prekážok  na 
vodných  tokoch  a  líniových  stavbách  v  krajine  pre migrujúce  živočíchy  dodatočnými 
technickými opatreniami. 

5.2.6. Podporovať  územnoplánovacími  nástrojmi  zakladanie  trávnych  porastov,  ochranu 
mokradí  a  zachovanie  prírodných  depresií,  spomalenie  odtoku  vody  v  upravených 
korytách a zachovanie starých ramien a meandrov v okolí Dunaja, Váhu, Hrona a Ipľa. 

5.2.8. Podporovať  aby  podmáčané  územia  s  ornou  pôdou  v  oblasti  Podunajskej  roviny  a 
pahorkatiny  boli  upravené  na  trvalé  trávne  porasty,  resp.  zarastené  vlhkomilnou 
vegetáciou. 

5.2.9. Podporovať a ochraňovať územnoplánovacími nástrojmi nosné prvky estetickej kvality a 
typického charakteru voľnej krajiny  (prirodzené  lesné porasty, historicky vyvinuté  časti 
kultúrnej  krajiny,  lúky  a  pasienky,  nelesnú  drevinovú  vegetáciu  v  poľnohospodárskej 
krajine v podobe remízok, medzí, stromoradí, ako aj mokrade a vodné toky s brehovými 
porastmi  a pod.)  a podporovať miestne  krajinné  identity  rešpektovaním prírodného  a 
kultúrno‐historického dedičstva. 

5.2.10 Rešpektovať  požiadavky  ochrany  prírody  a  krajiny  vyplývajúce  z  medzinárodných 
dohovorov  (Bonnský,  Bernský,  Ramsarský,  Haagský,  Dunajský,  Európsky  dohovor  o 
krajine a pod.) 

5.2.11 Rešpektovať  krajinu  ako  základnú  zložku  kvality  života  ľudí  v mestských  i  vidieckych 
oblastiach, v pozoruhodných, všedných i narušených územiach. 

5.3.  V oblasti využívania prírodných zdrojov 

5.3.1. Prinavracať  vhodnými  technickými,  biologickými,  ekologickými,  ekonomickými  a 
právnymi  opatreniami  pôvodný  charakter  krajine  v  územiach  dotknutých  výraznou 
výstavbou  a  ťažbou nerastných  surovín  a území  zasiahnutých nepriaznivými  vplyvmi  z 
priemyselnej činnosti. 

 

6. Zásady a regulatívy usporiadania územia z hľadiska kultúrnohistorického dedičstva 

6.1.  Rešpektovať  kultúrne  dedičstvo  s  jeho  potenciálom  v  zmysle  Európskeho  dohovoru  o 
kultúrnom dedičstve, Európskeho dohovoru o ochrane archeologického dedičstva a Deklarácii 
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Národnej rady SR o ochrane kultúrneho dedičstva, predovšetkým vyhlásené kultúrne pamiatky, 
vyhlásené  a navrhované na  vyhlásenie urbanistické  súbory  (mestské pamiatkové  rezervácie, 
pamiatkové zóny a ich ochranné pásma). 

6.3.   Akceptovať a nadväzovať pri novej výstavbe na historicky utvorenú štruktúru osídlenia s cieľom 
dosiahnuť  ich  vzájomnú  funkčnú  a  priestorovú  previazanosť  pri  zachovaní  identity  a 
špecifičnosti historického osídlenia. 

6.4.   Rešpektovať  kultúrno‐historické  urbanistické  celky  a  architektonické  objekty  a  areály  ako 
potenciál  kultúrnych,  historických,  spoločenských,  technických,  hospodárskych  a  ďalších 
hodnôt charakterizujúcich prostredie. 

6.7.   Zohľadňovať a revitalizovať v územnom rozvoji kraja: 

6.7.3. známe  a  predpokladané  lokality  archeologických  nálezísk  a  nálezov,  v  zmysle 
pamiatkového zákona, 

6.7.5. historické technické diela, 

6.7.7. pamätihodnosti, ktorých zoznam vedú jednotlivé obce. 

6.9.   Zohľadňovať  archeologické  lokality  a  náleziská,  ktoré  v  Nitrianskom  kraji majú mimoriadny 
význam najmä z hľadiska pravekého a starovekého osídlenia. Kultúrne dedičstvo a pamiatkový 
fond s dôrazom na ochranu archeologických  lokalít a nálezov  je podľa pamiatkového zákona 
limitujúcim  faktorom využívania územia nielen nad  terénom, ale najmä pod  terénom, kde sa 
nachádzajú rôzne vrstvy a stopy hmotnej časti kultúrneho dedičstva. 

 

7.  Zásady a regulatívy verejného dopravného vybavenia 

7.2.  Zohľadňovať a rezervovať koridory vo všetkých plánovacích a realizačných rozhodnutiach pre 
dopravné siete a zariadenia alokované v trasách multimodálnych koridorov (hlavná sieť TEN‐T) 
prechádzajúcich Nitrianskym krajom: 

7.2.1. multimodálny koridor č. IV. (Berlín/Norimberg – Praha – Kúty – Bratislava) – Nové Zámky 
– Štúrovo –  (Budapešť – Rumunsko/Turecko/Grécko)  lokalizovaný pre konvenčné  trate 
železničnej a kombinovanej dopravy siete TEN‐T, 

7.7.   Rešpektovať dopravnú  infraštruktúru zaradenú podľa európskych dohôd(AGC, AGTC) koridory 
konvenčných tratí a zariadenia železničnej a kombinovanej dopravy 

7.7.1. trate E 52, C – E 52 (Viedeň – Marchegg – Bratislava – Galanta) – Nové Zámky – Štúrovo – 
(Szob – Budapešť – Nyíregyháza), 

7.7.2. trate E 61, C – E 61 (Bratislava) – Nové Zámky – Komárno – (Komárom – Budapešť), 

7.8.   Rešpektovať  dopravnú  infraštruktúru  zaradenú  podľa  európskych  dohôd  AGN  Európska 
dohoda o hlavných vnútrozemských vodných cestách medzinárodného významu, existujúce aj 
plánované a Protokolu k Dohode AGTC o kombinovanej doprave po vnútrozemských vodných 
cestách k európskej dohode o najdôležitejších trasách medzinárodnej kombinovanej doprave a 
súvisiacich objektoch z roku 1991 

7.8.2. E 81, C – E 81 koridor rieky Váh od ústia do Dunaja po hranice kraja (v smere na Žilinu) s 
verejným prístavom v prístave P 81 – 01 Komárno a terminálom kombinovanej dopravy 
v prístave P81 – 02, C81 – 02 Šaľa. 

7.11.  Rešpektovať dopravnú infraštruktúru nadregionálnej úrovne – koridory ciest 

7.11.1. (Galanta) – Šaľa – Nové Zámky – Štúrovo, 

7.13.  Proporcionálne  podporovať  doplnkové  postavenie  dopravnej  infraštruktúry  prechádzajúce 
Nitrianskym krajom medzinárodného, celoštátneho a nadregionálneho významu, ktorá, spolu s 
paneurópskymi multimodálnymi koridormi  ITF a sieťami TEN‐T, vytvára nadradenú dopravnú 
sústavu Slovenskej republiky. 

7.20.  Cesta  I/75  (Galanta) – Šaľa – Nové Zámky:  rezervovať koridor obchvatu Šale preložkou cesty 
I/75 vedenou severne od obcí Králová nad Váhom a Dlhá nad Váhom s pripojením na obchvat 
miestnej časti Veča s následným napojením na obchvat Trnovca nad Váhom. 
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7.21.  Cesta I/75: rezervovať koridor pre vybudovanie obchvatu Trnovca nad Váhom, 

7.27.  Cesta II/562 Nitra – Trnovec nad Váhom: rezervovať koridor pre šírkové usporiadanie súčasnej 
cesty II/562 na C11,5/80 tak, aby prepojenie krajského sídla s okresným bolo na úrovni I. triedy 
a na území mesta mohla plniť funkciu privádzača na rýchlostnú cestu R1. 

7.35.  Rezervovať koridor pre homogenizáciu  ciest prvej  triedy na kategóriu C11,5/80,  ciest druhej 
triedy na kategóriu C9,5/80 a ciest tretej triedy na kategóriu C7,5/60. 

7.39.  Orientovať pozornosť predovšetkým na  rekonštrukciu a homologizáciu  ciest  II. a  III.  triedy  v 
zázemí  sídelných  centier  v parametroch pre prevádzku  autobusovej hromadnej dopravy  a  v 
záujme vytvorenia predpokladov lepšej dostupnosti obcí v suburbanizačnom priestore centier. 

7.40.  Zabezpečiť  rozvoj  regionálnej  hromadnej  dopravy  v  zázemí  sídelných  centier  v  záujme 
zlepšenia dostupnosti z rozvojových obcí v suburbanizačnom priestore do centier a medzi nimi. 

7.41.  Vytvoriť podmienky pre modernizáciu trate 130 (Bratislava) – Nové Zámky – Štúrovo na traťovú 
rýchlosť 160km/h. 

7.44.  Rezervovať  koridor  pre  výhľadové  vybudovanie  železničného  prepojenia  Nitra  –  Šaľa  so 
zapojením na trať 130 v priestore Trnovca nad Váhom. 

7.56.  Dodržiavať vyhlásené ochranné pásma letísk na území kraja. 

 

8.  Zásady a regulatívy verejného technického vybavenia 
8.1.   V oblasti vodného hospodárstva 

8.1.1. Na úseku všeobecnej ochrany vôd: 

8.1.1.1. vytvárať územnotechnické podmienky pre všestrannú ochranu vôd vrátane vodných 
ekosystémov a od vôd priamo závislých ekosystémov v krajine. 

8.1.2. Na úseku odtokových pomerov v povodiach: 

8.1.2.1.  rešpektovať a  zachovať v  riešení všetky vodné prvky v krajine  (sieť vodných  tokov, 
vodných plôch, mokrade) a s nimi súvisiace biokoridory a biocentrá, 

8.1.2.2. dodržiavať princíp zadržiavania vôd v území, 

8.1.2.3.  navrhovať  v  rozvojových  územiach  technické  opatrenia  na  odvádzanie  vôd  z 
povrchového  odtoku  na  báze  retencie  (zadržania)  v  povodí,  s  vyústením  takého 
množstva vôd do koncového  recipienta, aké odtekalo pred urbanizáciou  jednotlivých 
zastavaných plôch, 

8.1.2.4. zlepšovať vodohospodárske pomery na malých vodných  tokoch a v povodí zásahmi 
smerujúcimi k stabilizácii pomerov v extrémnych situáciách tak povodňových, ako aj v 
období sucha, 

8.1.2.6.  podporovať  výstavbu  objektov  protipovodňovej  ochrany  územia  a  nenavrhovať  v 
inundačnom území tokov výstavbu a iné nevhodné aktivity, 

8.1.5. Na úseku verejných vodovodov: 

8.1.5.1.  vytvárať  územnotechnické  predpoklady  pre  komplexné  zabezpečenie  zásobovania 
obyvateľstva pitnou vodou, zvyšovanie podielu zásobovaných obyvateľov pitnou vodou 
z verejných vodovodov s cieľom približovať sa postupne k úrovni vyspelých štátov EÚ, 

8.1.6. Na úseku verejných kanalizácií: 

8.1.6.7.  zabezpečiť  územnotechnické  podmienky  pre  zodpovedajúcu  úroveň  odvádzania  a 
sekundárneho  (biologického)  čistenia  komunálnych  odpadových  vôd  z  aglomerácií  s 
produkciou organického znečistenia od 2000 EO do 10 000 EO v časovom horizonte do 
31. 12. 2015 v súlade s plánom rozvoja verejných kanalizácií, 

8.2.   V oblasti energetiky 

8.2.5. Rešpektovať existujúce koridory vedení 110kV a navrhované siete v existujúcich, či novo 
navrhovaných koridoroch. 

8.2.7. Chrániť koridor pre vybudovanie vedenia 2x110 kV Duslo Šaľa – Nitra Čermáň. 
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8.2.11. Rešpektovať koridory súčasných plynovodov a novo navrhované siete koridorov alebo 
siete plynovodov určené na rekonštrukciu. 

8.2.12. Rešpektovať koridory medzištátnych plynovodov. 

8.2.14.  Presadzovať  uplatnením  energetickej  politiky  SR,  regionálnej  energetickej  politiky  a 
využitím  kompetencie  miestnych  orgánov  samosprávy  budovanie  kogeneračných 
zdrojov  na  výrobu  elektriny  a  tepla  a  tam,  kde  je  to  ekonomicky  a  environmentálne 
zdôvodniteľné,  udržať  a  inovovať  už  vybudované  systémy  s  centralizovaným 
zásobovaním obyvateľstva teplom. 

8.2.15. Utvárať priaznivé podmienky pre intenzívnejšie využívanie obnoviteľných a druhotných 
zdrojov energie ako lokálnych doplnkových zdrojov k systémovej energetike. 

8.2.16. Obnoviteľné a druhotné zdroje energie situovať mimo zastavané a obytné zóny. 

8.3.   V oblasti telekomunikácií 

8.3.1. Rešpektovať jestvujúce trasy a ochranné pásma telekomunikačných vedení a zariadení. 

8.3.2. Rešpektovať situovanie telekomunikačných a technologických objektov. 

8.3.3. Akceptovať  potrebu  budovania  telekomunikačnej  infraštruktúry  v  nových  rozvojových 
lokalitách. 

8.3.4. Vytvárať územnotechnické podmienky pre rozširovanie mobilnej siete GSM a umožniť aj 
služby mobilnej siete tretej generácie – UMTS s vysokorýchlostnou dátovou sieťou. 

8.3.5. Vytvárať  územnotechnické  podmienky  pre  budovanie  prístupovej  telekomunikačnej 
siete v optickom prevedení s maximálnym prístupom až k zákazníkovi. 

8.3.6. Vytvárať  územnotechnické  podmienky  pre  rozširovanie  rozsahu  telekomunikačných 
služieb v pevnej aj mobilnej sieti. 

 

8.4.   V oblasti odpadového hospodárstva 

8.4.1. uprednostňovať  separovaný  zber  využiteľných  zložiek  s  cieľom  znížiť  množstvo 
komunálneho odpadu, 

II. Verejnoprospešné stavby  

Verejnoprospešné stavby, v zmysle navrhovaného riešenia a podrobnejšej projektovej dokumentácie, 
spojené s realizáciou uvedených záväzných regulatívov sú: 

1. V oblasti cestnej dopravy 

1.7. Cesta I/75 (Galanta) – Šaľa – Nové Zámky: 

1.7.2. obchvat Trnovca nad Váhom. 

1.11.  Cesta  II/562  Nitra  –  Trnovec  nad  Váhom:  šírkové  usporiadanie  súčasnej  cesty  II/562  na 
C11,5/80. 

1.19.  Homogenizácia  ciest  prvej  triedy  na  kategóriu  C11,5/80,  ciest  druhej  triedy  na  kategóriu 
C9,5/80 a ciest tretej triedy na kategóriu C7,5/60. 

1.20.  Prebudovanie  úrovňových  priechodov  (ako  bodových  nedostatkov)  ciest  I.  a  II.  triedy  so 
železničnými traťami na mimoúrovňové. 

2. V oblasti železničnej dopravy 

2.1. Modernizácia trate 130 (Bratislava) – Nové Zámky – Štúrovo na traťovú rýchlosť 160km/h. 

3. V oblasti vodnej dopravy 

3.1.  Stavby  spojené  s  budovaním  hlavných  vnútrozemských  ciest  podľa  európskych  dohôd  AGN 
(Európska dohoda o hlavných vnútrozemských vodných cestách medzinárodného významu), a 
Protokolu  k  Dohode  AGTC  o  kombinovanej  doprave  po  vnútrozemských  vodných  cestách 
k európskej  dohode  o  najdôležitejších  trasách  medzinárodnej  kombinovanej  doprave  a 
súvisiacich objektoch z roku 1991 na území Nitrianskeho kraja na riekach: 
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3.1.2. E 81, C – E 81 Váh od ústia do Dunaja po hranice  kraja  (v  smere na Žilinu) a verejný 
prístav P 81 – 01 Komárno a terminál kombinovanej dopravy v prístave P81 – 02, C81 – 
02 Šaľa. 

3.4. Nový prístav v Šali. 

5. V oblasti vodného hospodárstva 

5.1. Odtokové pomery, vodné nádrže a prevody vôd 

5.1.2. stavby spojené s protipovodňovými opatreniami v čiastkových povodiach Váhu, Hrona a 
Ipľa  na  ochranu  intravilánov  miest  a  obcí  v  súlade  s  Programom  protipovodňovej 
ochrany SR a ďalších vodných tokov v čiastkových povodiach Váhu, Hrona a Ipľa v súlade 
s  investičným  rozvojovým  programom  Slovenského  vodohospodárskeho  podniku  a 
koncepciou vodného hospodárstva, 

5.2. Verejné vodovody 

5.2.1.  stavby  spojené  s výstavbou nových  (rozšírením alebo obnovou existujúcich) verejných 
vodovodov, vrátane objektov na týchto vodovodoch (čerpacie stanice, vodojemy, vodné 
zdroje....) 

5.3. Verejné kanalizácie 

5.3.1.  stavby  spojené  s výstavbou nových  (rozšírením alebo obnovou existujúcich) verejných 
kanalizácií, vrátane objektov na týchto kanalizáciách (čerpacie stanice, nádrže, čistiarne 
odpadových vôd....), 

6. V oblasti energetiky 

6.9.   Novo navrhované siete plynovodov alebo siete plynovodov určené na rekonštrukciu v zmysle 
navrhovaného riešenia a podrobnejšej projektovej dokumentácie 

Na uskutočnenie verejnoprospešných stavieb možno podľa § 108 a násl. §§ zákona č. 50/1976 Zb. o 
územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov pozemky, 
stavby a práva k nim vyvlastniť, alebo vlastnícke práva k pozemkom a stavbám obmedziť. 

 



ÚZEMNÝ PLÁN OBCE TRNOVEC NAD VÁHOM ‐ NÁVRH    18 

Schéma č. 2 Územný plán regiónu Nitrianskeho kraja ‐ február 2012 (AUREX spol. s r.o.) 
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2.3 ZÁKLADNÉ DEMOGRAFICKÉ, SOCIÁLNE A EKONOMICKÉ 
ROZVOJOVÉ PREDPOKLADY OBCE  

2.3.1 Obyvateľstvo 

Pri  sčítaní  ľudu,  domov  a  bytov  (k  05/2001)  bývalo  v obci  Trnovec  nad  Váhom  2 541  obyvateľov. 
Hustota zaľudnenia 78 obyv. na km2 je značne pod celoslovenským priemerom, ktorý predstavuje 110 
obyv./km2.  

Tab. 2 Vývoj počtu obyvateľstva 

Rok  Počet obyvateľov  Index vývoja v % 

Muži  Ženy  Spolu 

1869  ‐  ‐  1 537  100,00 

1890  ‐  ‐  2 301  149,71 

1910  ‐  ‐  2 458  159,92 

1930  ‐  ‐  3 220  209,50 

1961  ‐  ‐  3 227  209,95 

1971  ‐  ‐  3 145  204,62 

1980  1 386  1 439  2 825  183,80 

1991  1 203  1 250  2 453  159,60 

2001  1 283  1 258  2 541  165,32 

2003  1 300  1 286  2 586  168,25 

2006  1 283  1 258  2 541  165,32 

2007  1 353  1 369  2 722  177,10 

2008  1 378  1 376  2 754  179,18 

2009  1 382  1 346  2 728  177,49 

2010  1 361  1 363  2 724  177,22 

2011  1 374  1 355  2 729  177,55 

Zdroj: Štatistické lexikóny, SODB 2001, ŠÚ SR, OcÚ Trnovec nad Váhom 

 

Index vývoja v  retrospektíve poukazuje na priaznivý vývoj do  roku 1970. Po  roku 1970  sa prejavili 
vplyvy odlivu ekonomicky aktívneho obyvateľstva do hospodárskych centier Šaľa, Nové Zámky, Nitra. 
V období rokov 2001 – 2011 je už evidovaný mierny nárast počtu obyvateľov o 188 obyvateľov, ktorý 
môže naznačovať priaznivý vývoj v oblasti  tvorby pracovných miest,  resp. v oblasti bytovej politiky 
v obci.  
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Graf 1 Vývoj počtu obavateľstva 

 
 

Ku dňu sčítania 26. 05. 2001 bolo v obci celkom 1 242 ekonomicky aktívnych osôb, z toho 702 mužov 
a 540  žien. Celkový  rozsah  ekonomicky  aktívneho obyvateľstva  a ekonomickej  aktivity  (zamestnaní 
a nezamestnaní obyvatelia) ovplyvňuje predovšetkým veková štruktúra obyvateľstva – predovšetkým 
zastúpenie obyvateľstva v produktívnom veku, ako aj zamestnanosť žien. 

Tab. 3 Ekonomická aktivita obyvateľstva 

Ekonomicky aktívne obyvateľstvo  Podiel ekonom. aktív. z trvalo býv. obyvateľov 

muži  %  ženy  %  spolu  %  okres Šaľa  okres Šaľa % 

702  56,52  540  43,48  1 242 48,88 27 829  51,50

Zdroj: SODB, ŠÚ SR 2001 

 

Podiel  ekonomicky  aktívneho  obyvateľstva  na  celkovom  počte  obyvateľov  v obci  v  porovnaní  s 
celookresným  priemerom  predstavuje  minimálne  rozdiely  v  ukazovateľoch.  Vývoj  ekonomickej 
aktivity  v priebehu  rokov 1980 – 2001  je poznamenaný  zaradením do pracovného procesu  silných 
populačných ročníkov z 70 – tych rokov minulého storočia. 

Tab. 4 Ekonomicky aktívne obyvateľstvo podľa odvetví  

Sektor  Odvetvie 
Spolu  Muži  Ženy 

absol.  v %  absol.  v %  absol.  v % 

I. sektor 
Poľnohospodárstvo  177  14,79  112  18,3  65  12,85 

Lesné a vodné hospodárstvo  2  0,17  2  0,33  0  0,00 

II. sektor 
Priemysel  283  23,64  185  30,28  98  19,37 

stavebníctvo  67  5,60  60  9,82  7  1,38 

III. sektor 

Veľkoobchod a maloobchod  106  8,86  38  6,22  68  13,44 

Hotely a reštaurácie  31  2,59  12  1,96  19  3,75 

Doprava a spoje  71  5,93  53  8,67  18  3,56 

Peňažníctvo a poisťovníctvo  10  0,84  2  0,33  8  1,58 
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Sektor  Odvetvie 
Spolu  Muži  Ženy 

absol.  v %  absol.  v %  absol.  v % 

Byt. hosp. služ. a ver. správa  127  10,61  67  10,97  60  11,86 

Školstvo, kultúra, zdravotn.  96  6,60  21  3,44  75  11,46 

Ostatné nevýrobné činnosti  29  0,08  11  0,00  18  0,20 

EA bez udania odvetví  243  20,30  139  9,66  104  20,55 

Spolu:  1 242  100,00  702  100,00  540  100,00 

Zdroj: SODB, ŠÚ SR 2001 

 

Graf 2 Ekonomická aktivita podľa odvetví 

 
 

Tab. 5 Vývoj odchádzky za prácou v r. 1980 ‐ 2001 

Obec  1980  1991  2001 

absol.  v %  absol.  v %  absol.  v % 

Trnovec nad Váhom  660  51,68  536  50,14  490  47,50 

Zdroj: SODB, ŠÚ SR 2001 

 

Z prehľadu  je  zrejmé  vysoké % odchádzajúcich  z obce  z celkového počtu ekonomicky  aktívnych  za 
prácou mimo  trvalého bydliska. V roku 2001  je nižšie % odchádzky  za prácou  v porovnaní  s rokmi 
1980  a 1991,  čo  je možné  pripísať  k etablovaniu  niektorých  firiem  v obci  a  diverzifikácii  ponuky 
v oblasti trhu práce. 

Dochádzka a odchádzka za prácou sa sleduje iba pri sčítaní obyvateľstva, preto zmeny, ktoré prebehli 
po  r.  2001  do  súčasnosti  nie  je  možné  zahrnúť  do  analýzy,  teda  aj  vplyv  nových  pracovných 
príležitostí v obci.  
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Tab. 6 Veková skladba obyvateľstva v retrospektíve rok 2010 

Veková skupina  Počet obyvateľov  % podiel vekových skupín  

(r. 2001) 

k 03/1991  k 012/2001  k 12/2010  Trnovec nad 

Váhom 

okres Šaľa 

abs.  %  abs.  %  abs.  % 

Predproduktívna  452  18,43  455  17,74  412  15,03  17,74  18,00 

Produktívna  1 296  52,83  1 510  58,87  1 735  63,27  58,87  63,70 

Poproduktívna  705  28,74  600  23,39  595  21,70  23,39  18,30 

Spolu:  2 453  100,00  2 565  100,00  2 742  100,00  100,00  100,0 

Zdroj: ŠÚ SR, 1991, ŠÚ SR, 2001, www.statistics.sk  

Hodnotu vekovej štruktúry obyvateľov charakterizuje index vitality populácie, ktorý vyjadruje pomer 
obyvateľov v predproduktívnom veku k počtu obyvateľov v poproduktívnom veku. Obec Trnovec nad 
Váhom vykazovala v roku 1991 hodnotu  indexu vitality 64,11, v roku 2001 hodnotu 75,83 a v roku 
2010  hodnotu  69,24  čo  predstavuje  relatívne  priaznivý  vývoj.  Avšak  pre  budúci  vývoj  je  súčasná 
demografická situácia obyvateľov obce nepriaznivá, keďže hodnota indexu vitality je pod záchovnou 
hodnotou  100,0.  Tento  regresívny  vývoj  nasvedčuje  o destabilizácii  resp.  nepriaznivom  vývoji 
demografickej  situácie  obyvateľov  obce.  V rámci  komunálnej  politiky  obce  je  pre  zlepšenie 
nepriaznivého  vývoja  potrebné  vytvárať  podmienky  pre  stabilizáciu  mladších  vekových  skupín 
obyvateľstva v obci.  

Graf 3 Veková skladba obyvateľstva v retrospektíve 

 

Tab. 7 Prehľad počtu obyvateľov s dosiahnutým najvyšším vzdelaním 

Obec  Počet obyvateľov s dokončeným školským vzdelaním  Spolu 

obyv. 

do 16‐rok.

% podiel obyvateľov 

základné  stredné 

bez mat. 

úplné 

stredné s 
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vysoko‐
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vzdelania 

a bez 

vzdelania 

s úpln. stred. 

vzdel. 

s VŠ 

vzdelaním 

Trnovec n. 

Váhom 
816  721  419 90 24 471 16 %  4 %

Okres Šaľa  13 974  13 991  12 422 2 865 515 10233 23 %  5%

Zdroj: ŠÚ SR, 2001,  
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Graf 4 Vzdelanostná štruktúra 

Vývojové trendy po r. 2001 

V priebehu  rokov  2001  až  2008  sa  v  celkovom  vývoji  počtu  obyvateľov  prejavili mierne  zmeny. 
Sledovateľný  je mierny  nárast  obyvateľstva,  keď  celkový  počet  obyvateľov  obce  sa  zvýšil  z 2  541 
v roku 2001 na 2 741 obyvateľov  v roku 2008,  čo je nárast o 200 obyvateľov. Celkový  vývoj počtu 
obyvateľov ovplyvnil tak prirodzený vývoj, ako aj migrácia obyvateľstva. 

V priebehu  rokov  2001  až  2011  sa  v  celkovom  vývoji  počtu  obyvateľov  prejavili mierne  zmeny. 
Sledovateľný  je mierny  nárast  obyvateľstva,  keď  celkový  počet  obyvateľov  obce  sa  zvýšil  z 2  541 
v roku 2001 na 2 729 obyvateľov  v roku 2011,  čo je nárast o 188 obyvateľov. Celkový  vývoj počtu 
obyvateľov ovplyvnil tak prirodzený vývoj, ako aj migrácia obyvateľstva. 

 

Tab. 8 Vývojové trendy po roku 2001 

Rok 
Počet 

Prirodzený prírastok 
Migračné saldo 

Narodení  Zomrelí  prisť.  odsťah.  saldo 

2001  22  37 ‐15 88 43  +45

2002  20  41 ‐21 76 50  +26

2003  18  35 ‐17 89 58  +31

2004  28  31 ‐3 63 43  +20

2005  21  44 ‐23 116 59  +57

2006  24  41 ‐17 98 34  +64

2007  26  34 ‐8 72 42  +30

2008  26  33 ‐7 56 23  +33

2009  13  39 ‐26 60 47  +13

2010  17  28 ‐11 48 42  +6

2011  21  35 ‐14 64 45  +19
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Rok 
Počet 

Prirodzený prírastok 
Migračné saldo 

Narodení  Zomrelí  prisť.  odsťah.  saldo 

  236  398 ‐162 830 486  344

Zdroj: OcÚ Trnovec nad Váhom 

Ako  vyplýva  z uvedeného  prehľadu  vývoj  naznačuje,  že  z hľadiska  prirodzeného  vývoja  možno 
očakávať pokračovanie tendencie úbytku obyvateľstva. Na druhej strane migračné saldo má priaznivý 
vývoj. 

Prognóza vývoja 

Pri  stanovení  výhľadového  počtu  obyvateľov  obce  Trnovec  nad  Váhom  je  potrebné  vychádzať 
z dlhodobých  trendov  demografického  vývoja  obyvateľov  v SR  spracovaných  v  „Prognóze  vývoja 
obyvateľstva  v okresoch  SR  do  roku.  2025,  ktorú  vypracovalo  Výskumné  demografické  centrum 
INFOSTAT‐u v novembri 2008. Prognóza nadväzuje na aktualizovanú prognózu vývoja obyvateľstva SR 
na  celoštátnej úrovni, ktorá bola vypracovaná v roku 2007. Východiskovým obdobím prognózy bol 
koniec roku 2007. 

Podľa  „Prognózy  „v celoslovenskej  relácii  z hľadiska  prírastku  –  úbytku  obyvateľstva  sa  úbytky 
obyvateľstva  očakávajú  hlavne  v Trenčianskom, Nitrianskom  a Banskobystrickom  kraji,  pričom  pre 
okres Šaľa sa predpokladá nasledujúci počet obyvateľov: 

 53 791 obyvateľov  rok 2010 

 53 430 obyvateľov  rok 2015 

 52 962 obyvateľov  rok 2020 

 52 278 obyvateľov  rok 2025 

 

Pri  úvahách  o predpokladanom  vývoji  počtu  obyvateľov  obce  sa  zohľadnili  uvedené  demografické 
vývojové  trendy,  naznačujúce  stagnáciu  resp.  v okresnom  a krajskom  priemete  znižovanie  počtu 
obyvateľov.  

Ako  naznačuje  retrospektívny  vývoj  po  roku  2001  na  úrovni  obce  však  demografická  situácia má 
relatívne  priaznivé  vývojové  trendy  (hlavne  plusové  migračné  saldo),  ako  aj  mierny  prírastok 
celkového počtu obyvateľov (cca 200 obyvateľov medzi rokmi 2001 – 2010). V úvahách o budúcom 
vývoji počtu obyvateľov je potrebné zohľadniť stav, vývoj ako aj predpoklady pre rozvoj hospodárskej 
základne  obce,  vrátane  predpokladaných  územných možností  pre  rozvoj  bytovej  výstavby  ako  aj 
polohový  faktor  obce  ležiacej  v okrajovom  pásme  ťažiska  osídlenia  prvej  úrovne  bratislavsko  ‐ 
trnavsko  ‐ nitrianskeho  ťažiska osídlenia najvyššej úrovne  (ako aglomerácie celoštátneho významu) 
a na podunajskej rozvojovej osi tretieho stupňa Galanta – Nové Zámky. 

Vychádzajúc  z relatívne priaznivých vývojových  trendov po  roku 2001, v ÚPN obce  je  špecifikovaný 
nasledovný predpoklad demografického vývoja v obci, vrátane započítania vplyvu možného zvýšenia 
počtu obyvateľov vyplývajúceho z predpokladaných  rozvojových plôch. Návrh ÚPN obce špecifikuje 
prognózu vývoja počtu obyvateľov, ktorá je formulovaná na základe prognózneho vývoja obyvateľov 
vychádzajúci  z trendov  vývoja  ako  aj na  základe  zhodnotenia  rozvojového  potenciálu  obce,  resp. 
predpokladu rastu atraktivity obce. Dá sa predpokladať nasledovný rast: 

 Rok 2030    3500 obyvateľov 

Zamestnanosť 

Nosným  zdrojom  zamestnanosti  v obci  je  podnik Duslo  a.  s.  Šaľa,  ktorý  sa  špecializuje  na  výrobu 
priemyselných  hnojív,  gumárenských  chemikálií,  produktov  horčíkovej  chémie,  disperzií,  lepidiel  a 
špeciálnych  výrobkov  organickej  a  anorganickej  chémie,  ktorý časťou  zasahuje  do  katastrálneho 
územia  (60  prac.).  Ďalšími  významnými  zamestnávateľmi  sú  veľké  a stredné  podniky:  Seong  Ji 
Slovakia s.r.o. (80 prac) , Samsung v Galante, Volkswagen v Bratislave a Nitre a mnohé iné.  
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V obci je evidovaných 129 živnostníkov, 21 právnických osôb a 27 súkromne hospodáriacich roľníkov. 
V Hornom Jatove sa nachádza poľnohospodárske družstvo Farma Jatov s.r.o., ktoré  je zamerané na 
rastlinnú aj živočíšnu výrobu a zamestnáva cca 50 pracovníkov. 
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2.4 ZÁUJMOVÉ ÚZEMIE A ŠIRŠIE VZŤAHY 
Poloha a význam obce v štruktúre osídlenia 

V zmysle  Koncepcie  územného  rozvoja  Slovenska  (KURS  2001)  leží  obec  Trnovec  nad  Váhom 
v okrajovom  pásme  ťažiska  osídlenia  prvej  úrovne  bratislavsko  ‐  trnavsko  ‐  nitiranskom  ťažisku 
osídlenia najvyššej úrovne  ako  aglomerácie  celoštátneho  významu  a na podunajskej  rozvojovej osi 
tretieho stupňa Galanta – Nové Zámky. 

Schéma č. 3 Sídelná štruktúra v zmysle KURS 2001 (AUREX, s.r.o. 2001) 

 

 

V rámci  záväznej  časti  ÚPN  R  Nitrianskeho  kraja  je  obec  Trnovec  nad  Váhom  špecifikovaná  ako 
centrum  osídlenia  lokálneho  významu,  pričom  je  potrebné  v tomto  type  sídla  podporovať 
predovšetkým rozvoj: 

a.  školstva – materské a základné školy, 
b.  zdravotníctva – zdravotné strediská s ambulanciami všeobecných lekárov, lekárne, 
c.  telekomunikácií – pošty, 
d.  služieb – stravovacie zariadenia, 
e.  kultúrno–spoločenských zariadení – kiná, kultúrne domy, knižnice, 
f.  športu a rekreácie – telocvične, otvorené športoviská, 
g.  obchodu – obchody s komplexným základným sortimentom tovarov. 

 

Obec  Trnovec  nad  Váhom  je  spoluzakladateľom Mikroregiónu  Via  Romanum  s  obcami Močenok, 
Horná Kráľová, Hájske, Dlhá nad Váhom a Selice.  
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2.5 NÁVRH KONCPECIE PRIESTOROVÉHO USPORIADANIA 

Determinanty územného rozvoja 
Medzi základné faktory ovplyvňujúce navrhovanú urbanistickú koncepciu priestorového usporiadania 
obce Trnovec nad Váhom, špecifikované v Prieskumoch a rozboroch Územného plánu obce, patria: 

 Historický vývoj osídlenia 

 Súčasné priestorové členenie a urbanistická štruktúra 

 Limity rozvoja územia 

 Potenciály a hodnoty v území 

 Intervencie a zámery 

 Problémy a problémové oblasti 

Historický vývoj osídlenia 

Súčasný  stav  priestorového  usporiadania  a celkového  obrazu  obce  ovplyvnili  významné medzníky 
v jej historickom vývoji, ide o:  

 prvá písomná správa o obci  je dochovaná v zoborskej  listine z roku 1113, v ktorej sa uvádza ako 
Durmus,  majetok  kráľovských  rybárov.  Listinu  vydal  uhorský  panovník  Koloman  na  žiadosť 
zoborského opáta Godofreda, 

 V 17. stor. obec ako zemepán vlastní Ladislav Hunyady. Po zrušení poddanstva sa v obci formuje 
samospráva,  ktorú  navonok  reprezentuje  richtár.  Vzniká  vrstva  majetných  sedliakov 
a bezzemkov, nádenníkov a čeľade. 

 Rozvíja  sa  poľnohospodárstvo  –  pestovanie  plodín  a chov  dobytka,  ošípaných  a oviec. 
Z remeselnej výroby sa výrazne uplatňuje mlynárstvo. 

 V 40‐tych rokov 19‐teho storočia obec spojená s okolitým svetom železničnou traťou  

 Po 1. svetovej vojne obec pripadla Československu. Dňa 8.  januára 1919 však na území Trnovca 
nad Váhom došlo k zrážke medzi československým a maďarským vojskom, 

 V rokoch 1920 a 1921 sa v Trnovci konali štrajky poľnohospodárskych robotníkov, 

 V roku  1924,  v  rámci  1.  pozemkovej  reformy,  Štátny  pozemkový  úrad  pridelil  z niekdajšieho 
majetku  Hunyadyovcov  270  katastrálnych  jutár  predovšetkým  15  rodinám  kolonistov  z Čiech 
a Moravy.  

 V chotári  obce  vznikajú  viaceré  majere  –  Dolný  a Horný  majer,  Horný  Jatov,  Malý  majer, 
Kľučiareň, Mária majer a Nový majer. Elektrifikáciu obce ukončili v roku 1931. Od roku 1938 ako 
hraničná  obec  pripadla  horthyovskému Maďarsku,  a to  až  do  oslobodenia  Červenou  armádou 
dňa 30. marca 1945.  

 Obec  patrila  do  slúžnovského  úradu  Šaľa  v Nitrianskej  župe  a po  roku  1923  do  okresu  Šaľa 
v Bratislavskej župe.  

 V obci sa konalo  jedno z najvýznamnejších prejavov odporu proti vojne a rozbitiu republiky a to 
manifestácia  predstaviteľov  slovenskej  a maďarskej  ľavicovej  kultúry  na  Slovensku,  ktorá  sa 
konala  v Trnovci  nad  Váhom  dňa  4.  septembra  1938.  Tieto  udalosti  si  v Trnovci  pripomínala 
štátna reprezentácia ČSSR v septembri 1968. 

Novodobé dejiny 

 V čase 2. svetovej vojny z obce deportovali miestne židovské obyvateľstvo. Z niekdajšieho počtu 
41  sa  z koncentračných  táborov  vrátili  4  z nich.  V rámci  II.  pozemkovej  reformy  boli  v obci 
konfiškované majetky Nemcov a veľkostatky Maďarov kolaborujúcich s fašizmom.  

 Začiatkom  50‐tych  rokov  vzniká  v obci  Jednotné  roľnícke  družstvo,  ako  aj  Štátne majetky,  v 
ktorých  pôsobí  podstatná  časť  práceschopného  obyvateľstva.  V tesnej  blízkosti  obce  začína 
začiatkom 60‐tych rokov 20. stor. výstavba Dusla v Šali. 
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 Obec Trnovec nad Váhom ako sídelný celok  integrovala niekdajší historicky samostatný sídelný 
celok Horný Jatov známy od roku 1238 ako zemepanský majetok  Itou. Táto dnešná súčasť obce 
Trnovec nad Váhom tvorila niekdajšiu súčasť Šale.  

Súčasné priestorové členenie a urbanistická štruktúra 

Obec Trnovec nad Váhom pozostáva z dvoch katastrálnych území – Trnovec nad Váhom s rozlohou  
1 705,75 ha a Horný Jatov s rozlohou 1 547,90 ha, spolu 3 253,65 ha. 

a z miestnych častí ako základných sídelných jednotiek: 

 Trnovec nad Váhom 

 Horný Jatov 

 Kľučiareň 

 Nový Dvor 

 

Ako  vyplýva  z kultúrno‐historickej  charakteristiky,  obec  je  historicky  spätá  s riekou  Váh,  ktorá  je 
prakticky úplne zrastená s hrádzou toku Váhu resp. jeho ramena.  

Zastavané  územie  jadrovej  obce  Trnovec  nad  Váhom  má  tvar  nepravidelného  lichobežníka 
s výraznými  kompozičnými osami  vedenými po  ceste  I/75  (Šalianska – Novozámocká ulica) a ceste 
III/06422 Hlavná a Dolná ulica). V súbehu s cestou II/75 je vedená železničná trať č. 130, ktoré tvoria 
výrazný dopravný koridor, pričom predstavujú  líniovú bariéru tak v organizme obce ako aj v krajine. 
V pôdoryse obce možno preto  identifikovať dve  časti –  staršiu  (Trnovec nad Váhom) a novšiu  (tzv. 
Nový Trnovec), ktorých vzájomné prepojenie z uvedených dôvodov  je problematické a v súčasnosti 
ťažko riešiteľné. 

V miestnych  častiach  Horný  Jatov,  Kľúčiareň  a  Nový  Dvor  sa  nachádza  obytná  zástavba,  ktorá  je 
čiastočne  obývaná  resp.  aj  neobývaná,  prevádzky  poľnohospodárskej  výroby  a plochy  výroby 
v súčasnosti nevyužívané. 

Prevažnú  časť  riešeného  územia  predstavuje  veľkobloková  orná  pôda,  ktorá  je  tvorená  honmi 
o veľkosti 100 ha až 50 ha. V krajine absentuje plošná a líniová vegetácia, ktorá by plnila ochrannú 
funkciu.  

Limity rozvoja územia 

Najdôležitejšie limitujúce prvky využitia územia obce Trnovec nad Váhom rozčlenené podľa kategórií: 

Ochrana prírody a krajiny 

 Prírodná pamiatka Trnovské rameno 

 V dotyku v k. ú. sa nachádzajú Chránené vtáčie územie Kráľová a Chránené vtáčie územie Dolné 
Považie, vyhlásené v zmysle Vyhlášky Ministerstva životného prostredia 

 vodný  tok  Váh,  Trnovský  kanál,  Trnovec  a severnou  časťou  preteká  Dlhý  kanál,  vrátane 
ochranných pásiem,  

Doprava 

 železničná trať č. 130 Kúty – Štúrovo, vrátane ochranného pásma, 

 železničná vlečka, vrátane ochranného pásma, 

 cesta I/75, vrátane ochranného pásma 

Technická infraštruktúra 

 ochranné a bezpečnostné pásma zariadení a koridorov  technickej  infraštruktúry 22 kV, 110 kV, 
VTL DN 200, trasy telekomunikačných vedení 2x kábel + 2x HDPE a optický kábel 
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Životné prostredie 

 v  širšom  záujmovom území obce Trnovec nad Váhom patrí Duslo, a.s.,  Šaľa,  ktorý patrí medzi 
významných znečisťovateľov ovzdušia vo všetkých sledovaných základných znečisťujúcich látkach 
najmä produkciou tuhých látok, SO2, NOx, CO a C, 

 v katastrálnom  území  sa  nachádzajú  2  odkaliská,  ktoré  predstavujú  staré  environmentálne 
záťaže.  Odkalisko  Amerika  I.  slúži  na  akumuláciu  a regulované  vypúšťanie  vyčistených 
odpadových vôd. Odkalisko Amerika II. slúžilo na ukladanie popolčeka vo forme hydrozmesy,  

 RSTO – skládka na zneškodňovanie nebezpečného odpadu (od r. 2009 uzavretá) 

 stredné riziko veternej erózie, 

 veľké a stredné zdroje znečistenia 

 areál živočíšnej výroby Farma Horný Jatov 

Potenciály a hodnoty v území 

 PP Trnovecké rameno 

 rieka Váh 

 relatívne dobré a kultivované zastúpenie zelene v obci 

 kultúrne  pamiatky  ‐  Pomník  antifašistickej  manifestácie,  evidovaný  v ÚZPF  SR  pod  č.  2521, 
Rímsko‐katolícky kostol Premenenia Pána, zvonica – barokovo‐klasicistická, krypta – klasicistická, 
kamenný kríž – v obci, dva empírové a jeden romanticko‐gotický kríž, na miestnom cintoríne, 

Intervencie a zámery 

 navrhovaná modernizácia  železničnej  trate  číslo  130  na  návrhovú  rýchlosť  160  km/h,  vrátane 
návrhu mimoúrovňového riešenia cestných napojení, 

 obchvat cesty I/75 mimo zastavané územie obce vrátane napojení na obec, 

 rozvojové plochy pre funkciu bývania vrátane adekvátnej vybavenosti, 

 výhľadové  trasovanie  vysokorýchlostnej  železničnej  trate  (160  km/h)  smerom  na  Nitru  na 
riešenom území,  

Problémy a problémové oblasti 

Doprava 

 Železničná trať č. 130 Kúty ‐ Štúrovo vrátane ochranného pásma,  

 Cesta  I/75  vrátane  ochranného  pásma,  spolu  so  železničnou  traťou  vytvára  bariérový  efekt 
v zastavanom území obce, 

 Existujúce úrovňové kríženia železnice s pozemnými komunikáciami  

Životné prostredie 

 plochy odpadového hospodárstva – RSTO, 

 plochy odpadového hospodárstva – odklalisko Amerika I. a II.  

Technická infraštruktúra 

 VTL plynovod DN 200, 

 110 kV vedenie. 

Návrh urbanistickej koncepcie priestorového usporiadania 
Navrhovaná  koncepcia  priestorového  usporiadania  obce  vychádza  zo  súčasného  funkčného 
a priestorového  usporiadania  obce  a samotnej  urbanistickej  štruktúry  zastavaného  územia,  ktorú 
dopĺňa  a rozširuje  na  základe  požiadaviek  verejného  a súkromného  charakteru.  Zároveň  sa  snaží 
zohľadniť všetky determinanty špecifikované v predchádzajúcej kapitole, ktoré definujú, ovplyvňujú 
alebo limitujú možné funkčné využitie a priestorové usporiadanie územia.  
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Koncepčný rámec 

Základné rámce: 

 Východiská 

 Vízia a zásady riešenia 

 Priestorová koncepcia 

2.5.1.1 Východiská 

Vonkajšie  faktory  ovplyvňujúce  a podporujúce  rozvojovú  koncepciu  návrhu  predstavujú  najmä 
polohové  predpoklady  územia,  jeho  makro  a mikroregionálne  vzťahy  a napojenie  na  existujúce 
dopravné koridory: 

 Súčasť dôležitých ťažísk osídlenia 

Obec leží v okrajovom pásme ťažiska osídlenia prvej úrovne. bratislavsko ‐ trnavsko ‐ 

nitrianske ťažisko osídlenia najvyššej úrovne ako aglomerácie celoštátneho významu a na 

podunajskej rozvojovej osi tretieho stupňa Galanta – Nové Zámky 

 Poloha obce ‐ „Satelit“ hospodársko‐sídelných centier  

Obec leží v susedstve mesta Šaľa (centrum osídlenia tretej skupiny, tvoriace jej prvú 

podskupinu), v širšom kontexte aj mesto Nové Zámky (centrum osídlenia druhej skupiny, 

tvoriace jej prvú podskupinu).  

 Napojenie na dopravné koridory 

Obec má výhodné napojenie na hlavné nadregionálne a regionálne dopravné koridory: cesta 

I. triedy I/75 smer Nové Zámky. Železničná trať č. 130 Kúty ‐ Štúrovo 

Vnútorné  faktory  ovplyvňujúce  a podporujúce  rozvojovú  koncepciu  vychádzajú  z charakteristík, 
predpokladov, zdrojov a potrieb obce: 

 Vidiecky typ osídlenia 

Súčasný typ osídlenia je charakterizovateľný ako vidiecky,  

 Sídlo špecifikované v ÚPN R Nitrianskeho kraja ako lokálne centrum 

Obec má relatívne dobré zastúpenie zariadení občianskej vybavenosti ako aj výrobných 

aktivít, s predpokladom vytvorenia územnotechnických podmienok pre zvýšenie možností 

zamestnanosti v oblasti výroby a terciárnej sféry. 

V obci je veľký dopyt po možnosti bývania formou samostatne stojacich rodinných domov – 

vplyv polohového faktora obce 

 Rekreačný potenciál 

vychádza z polohy obce väzba na rieku Váh 

2.5.1.2 Vízia a zásady riešenia 

Vízia a zásady riešenia územného plánu vychádzajú z nasledovných požiadaviek:  

 Skvalitnenie obytného a životného prostredia obyvateľov obce 

 Zlepšenie dopravnej a technickej vybavenosti obce 

 Využitie rekreačného potenciálu  

Pre napĺňanie vízie je potrebné:  

 Rešpektovanie limitujúcich faktorov 

 Zabezpečenie trvalo‐udržateľného rozvoja obce s dôrazom na ochranu prírodných zdrojov 

 Maximálne zhodnotenie zastavaného územia. 
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2.5.1.3 Priestorová koncepcia 

Územný plán rieši rozvoj obce komplexne. Okrem plôch pre bývanie navrhuje doplnenie urbanistickej 
štruktúry obce o nové plochy občianskej vybavenosti, výroby, športu, rekreácie, zelene, čím sa kladie 
dôraz na zachovávanie plošne rovnomerného a funkčne vyváženého rozvoja obce.  

Návrh má jednoznačne rozvojový charakter. Predpokladá s rozvojom bývania vidieckeho typu najmä 
v rámci  zastavaného územia obce  s využitím  „nadmerných“  záhrad a existujúcich prieluk, v časti  za 
školou (prevzaté z platného ÚPN), v časti Nový Trnovec (pozdĺž toku Trnovec) a v časti ‐ pokračovanie 
krajnej  ulice  (prevzaté  z platného  ÚPN).  Ďalej  počíta  s  rozvojom  bytovej  výstavby  s  adekvátnou 
vybavenosťou  a  športovými  plochami  v  priestore  za  areálom  Branko  a.s.  Rozvoj  agroturistiky 
nadväzuje na existujúce výrobné územie v časti Nový Trnovec v priestore medzi vlečkou do Dusla po 
prírodnú pamiatku Trnovecké rameno. 

Rozvoj je realizovaný prirodzeným napojením na jestvujúcu urbanistickú štruktúru pomocou nových 
komunikácií, ktoré spolu s existujúcou dopravnou kostrou tvoria jeden organický, funkčný celok. Dajú 
sa odlíšiť tri priestorové formy novonavrhovaného rozvoja: 

 doplnenie alebo rozšírenie jestvujúcej urbanistickej štruktúry, 

 transformácia plôch s iným funkčným využitím v rámci zastavaného územia, 

 rozvoj obce na nových lokalitách mimo zastavaného územia. 

Vzhľadom na postupný meniaci  sa  spôsob  a charakter  využitia územia  v miestnych  častiach Horný 
Jatov,  Nový  Dvor  a Kľučiareň,  návrh  riešenia  nepredpokladá  v týchto  častiach  s rozvojom  funkcie 
bývania. Časť Horný Jatov bude mať aj v budúcnosti dominantnú funkciu – poľnohospodárska výroba, 
Nový Dvor  sa predpokladá orientovať na  rekreačnú  funkciu a časť Kľučiareň  s dožitím existujúceho 
bývania  a orientáciou  na  poľnohospodársku  výroby  a  agroturistiku.  V rámci  návrhu  riešenia  boli 
prehodnotené  funkčné  využitia  území  v súčasnosti  bez  funkčného  využitia,  ktoré  si  z titulu 
nevyužívaných a devastovaných území vyžadujú zmenu  funkčného využitia.  Ide o územia v Hornom 
Jatove,  Novom  Dvore,  Kľučiarni,  bývalé  zariadenia  poľnohospodárskej  výroby  v krajine,  areál 
pôvodne využívaný na chov hydiny.  

Z hľadiska  rozvoja  funkcie občianskej vybavenosti  je v návrhu uvažované  s rozvojom v priestore po 
oboch stranách cesty III/06422 pri firme Branko a.s. Nitra, ako ponukové plochy pre rozvoj občianskej 
vybavenosti  a  služieb.  Návrh  je  v súlade  s  prioritami  a opatreniami  vyplývajúcimi  z  Programu 
sociálneho a hospodárskeho rozvoja obce Trnovec nad Váhom na roky 2007 – 2013. Ide o prioritu č. 1 
„Rozvoj verejnej  infraštruktúry“, opatrenie č. 1.2 „Rozvoj  infraštruktúry verejných služieb“ a prioritu 
č.2  „Zlepšenie  podmienok  každodenného  života  obyvateľov“,  opatrenie  2.2  „Zvýšenie  úrovne 
kultúrno‐spoločenských a vzdelávacích aktivít“, opatrenie č. 2.3 „Rozvoj siete sociálnej a zdravotnej 
starostlivosti“,  ako  aj  prioritu  č.  4  „Podpora  tvorby miestnych  pracovných  príležitostí“,  aktivita  č. 
4.1.4 „Zriadiť budovu pre nové služby a obchody“. 

Z hľadiska  dopravného  riešenia  sú  do  ÚPN  obce  premietnuté  regulatívy  zo  záväznej  časti  ÚPN  R 
Nitrianskeho kraja a to hlavne: preložka cesty I/75 Galanta – Nové Zámky, a modernizácia železničnej 
trate  č.  130  Kúty  –  Štúrovo  na  traťovú  rýchlosť  160  km/hod. V  návrhu  je  riešené mimoúrovňové 
napojenie obce na preložku cesty I/75. 

Z hľadiska cykloturistiky v katastrom území územný plán počíta s cyklotrasou po hrádzi Šaľa – Trnovec 
nad  Váhom  (v  súčasnosti  využívaná),  ÚPN  navrhuje  vybudovanie  plnohodnotného  cyklochodníka 
pozdĺž cesty I/75 smer Šaľa – Trnovec nad Váhom a Trnovec – Horný Jatov.  

V oblasti technického zabezpečenia územia  infraštruktúrou, nie sú v katastri obce navrhnuté žiadne 
nové a výhľadové zariadenia a plochy, ktoré by výrazne zasahovali do celkovej urbanistickej štruktúry 
obce. 

Časový  horizont  plánovaného  rozvoja  je  vymedzený  na  25  ‐  30  rokov.  Z dôvodu  priestorových 
predpokladov  a veľkosti  obce  nebola  v koncepcii  rozlišovaná  etapizácia  plošného  rozvoja.  Všetky 
navrhované  plochy  sú  z hľadiska  možnej  realizácie  rovnocenné,  pričom  z hľadiska  rešpektovania 
navrhnutej koncepcie sú naznačené aj výhľadové rozvojové plochy. 
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Návrh koncepcie priestorového usporiadania 

Priestorovo extenzívna koncepcia návrhu zasahuje väčším rozsahom do nezastavaného územia obce. 
Rozvojová koncepcia počíta so štrnástimi rozvojovými  lokalitami pre bývanie v rodinných domoch a 
jednou  lokalitou  zmiešaného  územia  bývania  bytových  domov,  občianskej  vybavenosti,  s novými 
plochami  pre  rozvoj  agroturistiky  a jednou  plochou  transformovanou  pre  rozvoj  funkcie  výroby, 
plochami  športu  v rámci  navrhovaných  rozvojových  plôch  bývania  a založením  nových  plôch  pre 
rozvoj občianskej vybavenosti a rekreácie. Urbanistická koncepcia nadväzuje na uvažované zámery, 
ktoré  sa  navrhujú  na  území  obce  realizovať  ‐  preložka  cesty  I/75 mimo  zastavané  územie  obce, 
modernizácia  železničnej  trate  č.  130  na  návrhovú  rýchlosť  160  km/hod,  čo  si  vyžiada  riešenie 
mimoúrovňového napojenia obce.  

Koncepcia  návrhu  je  založená  na  situovaní  mimoúrovňového  križovania  v priestore  existujúceho 
úrovňového  priechodu  s cestou  III/06422,  pričom  v mieste  druhého  existujúceho  úrovňového 
križovania vychádzajúceho zo Šalianskej ulice a vyúsťujúceho na Poštovej ulici je navrhovaný podjazd, 
ktorý bude slúžiť na spojenie doteraz barierovo oddelených časti Nový Trnovec a Trnovec nad Váhom 
výhradne pre peších a cyklistov. 

 

Princípy riešenia: 

 posilniť vybavenostnú funkciu obce, vyplývajúcu zo záväznej časti ÚPN R Nitrianskeho kraja, ktorá 
je špecifikovaná ako centrum osídlenia lokálneho významu,  

 vymedzenie koridou pre preložku cesty I/75 mimo zastavané územie obce,  

 zabezpečenie koridoru pre modernizáciu železničnej trate č. 130 

 urbanistická koncepcia je založená na prepojení častí Nový Trnovec a Trnovec nad Váhom formou 
nadjazdu a podjazdu pre peších a cyklistov, 

 smerovanie rozsiahlejšieho urbanistického rozvoja do priestoru vymedzeného železničnou traťou 
a hrádzou, po obidvoch stranách cesty III/06422, 

 v uvedenom priestore lokalizácia ponukových plôch pre rozvoj občianskej vybavenosti,  

 využitie existujúcich prieluk a „nadmerných záhrad“, 

 vytvorenie  územných  predpokladov  pre  rozvoj  agroturistiky  vo  väzbe  na  existujúce  výrobné 
zariadenia v priestore medzi vlečkou do Dusla Šaľa a.s. a tokom Trnovec 

 doplnenie a plnohodnotné napojenie nových rozvojových plôch na organizmus obce s viacerými 
možnosťami napojenia na existujúci dopravný komunikačný systém obce 

 nezasahovanie do priestoru za hrádzou,  

 vytváranie  izolačných  priestorov  zelene  ako  opatrenie  proti  hluku  a  znečisťovaniu  ovzdušia  z 
výrobných prevádzok  

 zabezpečenie rovnomerného a udržateľného priestorového a funkčného rozvoja obce s dôrazom 
na  záujmy  ochrany  prírody  a  poľnohospodárskeho  pôdneho  fondu  s efektívnym  využitím  už 
existujúcich voľných plôch v rámci zastavaného územia,  
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2.6 NÁVRH VYUŽITIA ÚZEMIA S URČENÍM PREVLÁDAJÚCICH 
FUNKČNÝCH ÚZEMÍ 

Základné  princípy  funkčného  využitia  územia  sú  definované  pre  nasledovné  prevládajúce  funkčné 
územia: 

 obytné územie 

 zmiešané územie 

 výrobné územie 

 rekreačné územie 

Zdôraznené sú najmä ťažiskové funkcie a neprípustné funkcie v dotknutých územiach. 

2.7 PREVLÁDAJÚCE FUNKČNÉ ÚZEMIA 
V rámci  funkčného  využitia  územia  obce  je  prevládajúce  využitie  územia  obytné 
s doplnkovými plochami pre lokálnu vybavenosť, výrobu a rekreáciu. 

Obytné územie 

Základná charakteristika a ťažiskové funkcie 

Slúžia prevažne pre bývanie v rodinných domoch aj s hospodárskou činnosťou, ktorá nemá negatívny 
dopad  na  životné  prostredie,  doplnené  nevyhnutnou  občianskou,  dopravnou  a technickou 
vybavenosťou. 

Plochy  využívané pre plnenie  funkcií bývania  zahŕňajú okrem prevládajúcej  funkcie  tiež  jednotlivé 
objekty  v rozptyle  úzko  súvisiace  s obsluhou  a prevádzkou  tejto  funkcie  ako  aj  ďalšie  zariadenia 
súvisiace  s bývaním,  ktoré dotvárajú  komplexnosť obytného územia  a sú uvažované predovšetkým 
ako  vstavané  zariadenia.  Ich  kapacita,  funkčná  štruktúra  i objem  sú  podmienené  polohou 
a podmienkami konkrétnych území obce. 

Neprípustné funkcie 

Zariadenia so špecifickými nárokmi na obsluhu a prevádzku a zriadenia, ktoré môžu negatívne vplývať 
na obytné a životné prostredie: 

 nákupné strediská a centrá, obchodné a kancelárske objekty, veľké ubytovacie komplexy,  

 skladovacie  areály, výrobné  prevádzky  a služby  napr.  čerpacie  stanice  pohonných  hmôt 
s autoservismi, klampiarske prevádzky, stolárstva,  lakovne, zariadenia, ktoré hlukom, exhalátmi 
a pod. nevyhovujú požiadavkám zdravého životného prostredia a pohody bývania.). 

Zmiešané územie 

Zmiešané územia sú charakteristické zastúpením a vzájomným premiešaním viacerých urbanistických 
funkcií, ktoré sa navzájom vhodne dopĺňajú. Základným princípom fungovania zmiešaných území  je 
vytváranie harmonického a komplexného prostredia s dosiahnutím požadovanej urbanistickej kvality.  

Základná charakteristika a ťažiskové funkcie 

Predstavuje  zmiešané  územie  s prevažne  vidieckou  štruktúrou,  s plochami  určenými  prevažne  na 
bývanie  v bytových a rodinných domoch, doplnené o plochy pre občiansku  vybavenosť, na budovy 
a zariadenia  turistického  ruchu, miesta  na  zhromažďovanie.  Vytvárajú  centrum  obce,  v ktorom  sa 
koncentrujú  jednotlivé  funkcie  a slúžia  prevažne  pre  lokalizáciu  a rozvoj  komerčnej  obchodno‐
obslužnej a administratívno‐správnej vybavenosti vidieckeho charakteru. 

Prevládajúcou  funkciou  zmiešaného  územia  typu  bývania  a občianskej  vybavenosti  je  bývanie, 
s občianskou vybavenosťou v spodných podlažiach objektov v širokej škále zariadení. Funkcia bývania 
je zastúpená v predpokladanom rozsahu 50 ‐ 60% podielu celkových podlažných plôch zástavby.  
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Neprípustné funkcie 

Do zmiešaných území bývania a občianskej vybavenosti nie je možné umiestňovať: 

 areály a komplexy zariadení občianskej vybavenosti, 

 areály a zariadenia výroby, skladov a stavebníctva,  

 plošné zariadenia slúžiace rekreácii a ďalšie. 

Výrobné územie 

Základná charakteristika a ťažiskové funkcie 

Predstavujú  územia  pre  rozvoj  priemyselnej  výroby miestneho  (resp.  regionálneho)  významu  a sú 
určené pre situovanie stavieb a zariadení s potenciálnym rušivým účinkom na obytné prostredie.  

Základné charakteristické znaky výrobných území : 

 väčšie  priemyselné  zariadenia  sú  realizované  v rámci  samostatných  výrobných  areálov,  
kde okrem základných funkcií výroby sú umiestňované aj potrebné doplnkové funkcie,  

 menšie priemyselné podniky môžu byť realizované v rámci zmiešaných území vidieckej štruktúry, 

 drobné výrobné prevádzky môžu byť realizované v rámci štruktúr občianskej vybavenosti.  

Neprípustné funkcie 

V územiach s urbanistickou funkciou výroby nie je možné umiestňovať . 

 zástavbu rodinných domov, 

 viacpodlažnú zástavbu bytových domov, 

 občiansku vybavenosť prístupnú verejnosti (mimo nástupných areálov výrobných zariadení), 

 zariadenia intenzívnej rekreácie, záhradkárske a chatové osady. 

Rekreačné územie 

Riešenie potrieb rekreačnej a oddychovej činnosti je navrhované v polohe pre: 

 

Rekreácia a voľný čas  

Základná charakteristika a prevládajúce funkčné využitie 

Navrhované  rekreačné územia  sú  funkčné plochy  slúžiace  športovým aktivitám,  rekreácii a využitiu 
pre  nenáročný  šport  vo  väzbe  na  zeleň  ‐  areály  voľného  času,  ktoré  zabezpečujú  požiadavky 
každodennej rekreácie bývajúceho obyvateľstva príp. návštevníkov. 

Podstatnú časť území rekreácie a voľného času tvoria rekreačné zariadenia a zariadenia voľného času 
vo väzbe na zeleň. Do rekreačnej plochy sa umiestňujú športové zariadenia, ihriská, jazdecké areály, 
strediská vodných športov, kúpaliská. 

Prípustné funkčné využitie 

Ako doplnkové  funkcie  sa do  rekreačnej plochy môžu umiestňovať  integrované kultúrne a zábavne 
zariadenia,  ktoré  neprekročia  svojím  rozsahom  cca  10%  plochy  dominantnej  funkcie,  malé 
stravovacie a obchodné zariadenia, zariadenia komerčných aktivít v doplnkovom rozsahu, špecifické 
služby  viazané na  rekreáciu.  Súčasťou území  rekreácie  a areálov  voľného  času  je  sprievodná  zeleň 
líniová  a plošná,  drobné  vodné  plochy,  pešie  komunikácie,  komunikácie  vozidlové  pre  obsluhu 
základnej  funkcie,  odstavné  státia  a garáže  pre  obsluhu  základnej  funkcie  a nevyhnutné  objekty 
technickej vybavenosti. 

Prípustné funkčné využitie v obmedzenom rozsahu 

V rámci plôch rekreácie a voľného času je možné v obmedzenom rozsahu umiestňovať byty služobné 
a majiteľov  zariadení, malé  ubytovacie  zariadenia  v doplnkovom  rozsahu,  autokempingy,  kultúrne 
zariadenia pre obsluhu základnej funkcie, zábavné zariadenia. 
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Neprípustné funkčné využitie 

V územiach určených pre funkčné využitie rekreácia a voľný čas nie je prípustné umiestňovať bytové 
domy,  obchodné  a kancelárske  objekty,  nákupné  strediská,  nákupné  centrá  a veľkoobchodné 
prevádzky,  veľké  ubytovacie  komplexy,  výroby  a služby  všetkých  druhov,  skladovacie  prevádzky, 
skladové areály, obchodné a administratívne budovy,  zariadenia  školstva,  zariadenia  zdravotníctva, 
chatové osady, záhradkárske osady a ČSPH. 

 

Územia agroturistiky 

Základná charakteristika 

Navrhované rozvojové plochy predstavujú špecifickú formu rekreácie v poľnohospodársky využívanej 
krajine.  Ide  o  plochy  s  priamou  väzbou  na  prírodne  prostredie  s  funkčným  zameraním  na  chov 
hospodárskych  zvierat  a  rastlinnú  výrobu  s  možnosťami  prechodného  ubytovania  a  rekreačno‐
pracovného vyžitia návštevníkov. 

Prípustné funkčné využitie 

V rámci plôch agroturistiky je možné umiestňovať a zriaďovať: 

 účelové zariadenia živočíšnej a rastlinnej výroby 

 objekt služobného bytu 

 ubytovacie  zariadenia  prechodného  bývania  s  pridruženými  obslužno‐vybavenostnými 
prevádzkami 

 kultúrne a športové zariadenia viažúce sa na základnú funkciu, zábavné zariadenia 

 účelové a obslužné komunikácie, plochy statickej dopravy 

 masívy a línie krajinnej zelene 

 vodné plochy 

 plochy a línie prvkov kostry ÚSES 

Nerípustné funkčné využitie 

V rámci plôch agroturistiky nie je možné umiestňovať a zriaďovať: 

 objekty trvalého bývania okrem služobných bytov 

 veľkokapacitné zariadenia živočíšnej a rastlinnej výroby 

 chov  hospodárskych  zvierat,  ktorý  svojim  rozsahom,  šírením  zápachu,  prašnosťou  a  nárokmi 
mohol nepriaznivo ovplyvniť okolité funkčné využitie 

 objekty  ktoré nemajú priamu  väzbu na  základnú  funkciu,  sú  v  rozpore  so  základnou  výrobno‐
rekreačnou funkciou 

Územia poľnohospodársky využívanej krajiny 

Základná charakteristika 

Predstavujú plochy prírodnej a poloprírodnej krajiny, ktorej súčasťou sú  lesné komplexy,  intenzívne 
obhospodarovanej  poľnohospodárska  pôda, mozaika maloblokovej  ornej  pôdy,  trvalých  trávnych 
porastov  a nelesnej  drevinnej  vegetácie  ako  aj  extenzívne  využívané  lúčne  porasty  s nelesnou 
vegetáciou či ovocnými stromami.  

Prevládajúce a prípustné funkčné využitie 

 poľnohospodársky  obhospodarovaná  poľnohospodárska  pôda  začlenená  do poľnohospodárskej 
pôdy, 
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 účelové  zariadenia  poľnohospodárskeho  využívania  pôdy,  resp.  zariadenia  a stavby 
poľnohospodárskej účelovej výstavby, 

 účelové poľnohospodárske komunikácie, 

 príjazdové a prístupové komunikácie, pešie komunikácie a zjazdné chodníky, cyklistické chodníky, 

 plochy a línie prvkov kostry ÚSES,  

 chránené územia prírody,  

 zariadenia a vedenia  verejnej  technicko  ‐  infraštrukturálnej obsluhy územia  (vodohospodárske, 
energetické, telekomunikačné a spojovacie vedenia a zariadenia), 

 masívy a línie krajinnej zelene na poľnohospodárskej pôde, 

 osídlenie formou samôt „včlenené“ do poľnohospodársky využívanej krajiny a prírodnej krajiny. 

Územia pre ekostabilizačnú zeleň 

Základná charakteristika 

Predstavujú  plochy,  zaťažené  skládkovaním  a  zneškodňovaním  odpadov,  na  ktorých  je  potrebné 
realizovať rekultivačné opatrenia  

Prevládajúce a prípustné funkčné využitie 

 ekostabilizujúca zeleň 

 vodné plochy 

 pešie komunikácie a zjazdné chodníky, cyklistické chodníky, 

 plochy a línie prvkov kostry ÚSES,  

 plochy menších parkovo upravených plôch, 

 ostatná verejná zeleň 
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2.8 NÁVRH RIEŠENIA BÝVANIA, OBČIANSKEHO VYBAVENIA, 
VÝROBY A REKREÁCIE 

Návrh riešenia bývania 

Charakteristika súčasného stavu 

Obec má  vidiecky  charakter  s  96 %  zástavbou  bytov  v  rodinných  domoch.  Priemerný  vek  domu 
je 41 rokov. Podľa údajov zo sčítania  ľudu, domov a bytov k 26. 05. 2001 bola štruktúra domového 
a bytového fondu v obci nasledujúca:  

Tab. 9 Prehľad bytového fondu 

Ukazovateľ  RD  BD  Ostatné budovy  Spolu 

Počet domov   827 31 4  862

Trvalo obývané  679 31 1  711

Neobývané  148 0 2  151

Počet bytov spolu  847 130 3  980

Trvalo obývané  697 125 1  823

Neobývané  150 5 2  157

Zdroj: SODB, ŠÚ SR 2001 

 

Neobývané byty tvoria 16,02 % z celkového počtu bytov. Z celkového počtu 157 neobývaných bytov 
bolo 19 bytov neobývaných z dôvodu zmeny užívateľa, 28 bytov bolo určených na rekreáciu, 9 bytov 
uvoľnených na prestavbu, 25 bytov bolo ako nespôsobilých na bývanie a 76 bytov z iných dôvodov. 
Možno predpokladať, že časť týchto bytov budú zaradená v najbližšom období do trvalo obývaného 
bytového fondu. 

Podľa retrospektívneho vývoja trvalo obývaného bytového fondu v obci Trnovec nad Váhom možno 
skonštatovať, že počet bytov má od roku 1980 klesajúcu tendenciu.  

Tab. 10 Veková štruktúra trvalo obývaného bytového fondu 

Doba výstavby  Počet bytov  % podiel 

‐1899 a nezistené  47 5,71

do r. 1919  32 3,89

1920‐1945  109 13,24

1946‐1970  368 44,71

1971‐1980  132 16,04

1981‐1990  89 10,81

1991‐2001  46 5,59

Spolu:  823 100,00

Zdroj: SODB, ŠÚ SR 2001 



ÚZEMNÝ PLÁN OBCE TRNOVEC NAD VÁHOM ‐ NÁVRH    39 

Graf 5 Veková štruktúra trvalo obývaného bytového fondu 

 
 

Najstarší bytový fond postavený pred rokom 1919 je zastúpený podielom 5,71 % (47 b. j.). Najväčšie 
zastúpenie  má  bytový  fond  postavený  v rokoch  1946  až  1970,  ktorý  predstavuje  podiel  44,71  
(368 b. j.). 

Tab. 11 Kvalitatívna úroveň trvalo obývaných bytov 

Kategória 
Počet 

abs.  % 

I. kat.  475 57,72

II. kat.  195 23,69

III. kat.  22 2,67

IV. kat.  131 15,92

Spolu:  823 100,00

Zdroj: SODB, ŠÚ SR 2001 

 

Vybavenosť  trvalo obývaných bytov  technickou  vybavenosťou  je priaznivá,  keď 81,41 % bytov má 
kvalitu zodpovedajúcu I. a II. vybavenostnej kategórii. Z celkového počtu trvalo obývaných bytov bolo 
len 18,59 % s kvalitou podštandardných bytov, pričom zastúpenie bytov IV. kategórie je 15,92 %. 

Tab. 12 Veľkostná štruktúra bytov 

Počet osôb v byte 
Trvalo obývané byty podľa veľkosti 

1 obyt. miestnosť  2 izby  3 izby  4 izby  5+ izieb  Spolu: 

1  8  36  83  24  21  172 

2  6  23  82  51  40  202 

3  1  22  54  29  29  135 

4  2  6  65  42  44  159 

5+  2  21  45  45  42  155 
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Počet osôb v byte 
Trvalo obývané byty podľa veľkosti 

1 obyt. miestnosť  2 izby  3 izby  4 izby  5+ izieb  Spolu: 

Spolu:  19  108  329  191  176  823 

Podiel %  2,31  13,12  39,98  23,21  21,39  100 

Zdroj: SODB, ŠÚ SR 2001 

Trvalo  obývaný  bytový  fond  charakterizuje  prevládajúce  zastúpenie  bytov  väčších  veľkostných 
kategórií, keď 54,57 % trvalo obývaných bytov bolo zrealizovaných v 3 izbových a väčších bytoch. 

Ukazovatele úrovne bývania 

Podľa  výsledkov  sčítania  ľudu,  domov  a bytov  k 26.  05.  2001,  ukazovatele  úrovne  vybavenosti 
domácnosti poukazujú na nižší štandard úrovne bývania ako celookresný priemer. 

Tab. 13 Ukazovatele úrovne vybavenosti domácností 

Podiel trvalo obývaných bytov vybavených (%)  Trnovec nad Váhom  Okres Šaľa 

Abs.  %  Abs.  % 

s plynom zo siete  604  73,39  9 457  89,9 

s vodovodom  716  87,00  9 702  92,3 

s kanalizáciou (príp. na kan. sieť, septik)  700  85,05  9 557  90,9 

Zdroj: SODB, ŠÚ SR 2001 

Tab. 14 Ukazovatele úrovne bývania 

Priemerný počet  Trnovec nad Váhom  Okres Šaľa 

m2 obyt. plochy na 1 byt  67,90  59,90 

m2 celkovej plochy na 1 byt  98,20  92,10 

m2 obyt. plochy na osobu  3,66  3,29 

obyt. miestností na 1 byt  22,2  19,10 

Zdroj: SODB, ŠÚ SR 2001 

 

Vývojové trendy po roku 2001 

Vývojové  trendy  po  roku  2001  súvisia  s otváraním  nových  lokalít  pre  bytovú  výstavbu,  resp. 
kolaudáciou nových rodinných domov, alebo bytových domov. 

Tab. 15 Prehľad vydaných stavebných povolení 

Rok  Počet vydaných SP 

2003  18 

2004  20 

2005  12 

2006  23 

2007  33 

2008  29 

2009  15 

2010  19 

Zdroj: OcÚ Trnovec nad Váhom 
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V priebehu rokov 2003 – 20011 bolo v obci vydaných 169 stavebných povolení, pričom išlo o rodinné 
domy a bytové domy. Bytové domy boli realizované v nasledovných lokalitách: 

 v areáli zdravotného strediska 15 b. j. v roku 2001 a 2002 

 v objekte starej školy 10 bytových b. j. v roku 2004 

 v blízkosti materskej školy 3 x 8 b.j. v roku 2005 

 v blízkosti zdravotného strediska 6 b. j. v roku 2006 

Návrh riešenia 

Návrh  riešenia bývania vychádza  z analýzy  širších  súvislostí  t.  j.  z výhodnej polohy obce  ležiacej vo 
výhodnej dostupnej vzdialenosti k významným zdrojom zamestnanosti podnik Duslo a. s. Šaľa, Seong 
Ji Slovakia s.r.o., Samsung v Galante.  

Potenciálne možnosti pre bytovú  výstavbu môžu pozitívne ovplyvniť  zmeny  vo vývoji obyvateľstva 
v perspektívnom  období.  Pri  uplatňovaní  nárokov  na  rozvoj  bývania  je  potrebné  vychádzať 
z nasledovných požiadaviek: 

 vytvárať  územné  podmienky  pre  bytovú  výstavbu  s cieľom  pozitívne  ovplyvniť  stabilizáciu 
mladšieho  obyvateľstva  v obci  ako  aj  vytvorenia  predpokladov  pre  dosiahnutie  veľkostnej 
kategórie 3 005 – 4 000 obyvateľov, 

 pri  riešení obytných  zón  zohľadňovať  charakter a  špecifiká prostredia obce  ležiacej na pomedzí 
nivy Váhu, 

 pri  riešení  lokalít  pre  rozvoj  bývania  bude  uplatňovaný  diferencovaný  a individuálny  prístup 
z hľadiska usporiadania a foriem zástavby, hustoty zástavby, 

 pri komponovaní rozvoja dôsledne vychádzať z historicky založenej urbanistickej štruktúry obce, 

 v rozvojových  obytných  lokalitách  realizovať  výstavbu  bytov  v rodinných  domoch  formou 
malopodlažnej zástavby. 

Pri rozvoji bytového fondu bude uplatňovaný nasledovný princíp: 

V rámci jestvujúceho stavebného fondu: 

 pôjde o využitie  rezerv, ktoré predstavuje neobývaný domový a bytový  fond  v  rozsahu  cca 157 
b.j., ktoré  tvoria 16,0 % z celkového počtu bytov k 05. 2001 a o proces obnovy, prestavby, resp. 
dostavby k jestvujúcim objektom rodinných domov so zameraním na skvalitnenie bývania, ale aj o 
rozšírenie bytov, prípadne vytváranie podmienok pre dvojgeneračné bývanie.  

 súčasne  je  potrebné  uvažovať  s  potenciálnymi  požiadavkami  bývajúcich  občanov  na  zmenu 
kvalitatívneho  resp.  veľkostného  štandardu  bytov,  ktoré  môžu  byť  riešené  tak  prestavbou 
jestvujúceho objektového fondu, ako aj formou novej výstavby, 

 byty IV. kategórie tvoria 15,92 % z celkového počtu bytov v obci môžu rovnako tvoriť potenciál pre 
zhodnotenie formou obnovy, resp. prestavby. 

Na nových plochách a lokalitách: 

 pre  vlastných  obyvateľov  obce,  kde  možno  očakávať  tvorbu  nových  domácností,  čo  môže 
pozitívne pôsobiť na stabilizáciu mladšieho obyvateľstva v obci, 

 pre potenciálny záujem obyvateľov z dosídlenia. 

Do  ÚPN  obce  sú  premietnuté  priority  a opatrenia  vyplývajúce  z  Programu  sociálneho 
a hospodárskeho rozvoja obce Trnovec nad Váhom na roky 2007 – 2013. Ide o prioritu č.2 „Zlepšenie 
podmienok  každodenného  života  obyvateľov“,  opatrenie  č.  2.1  „Zlepšenie  podmienok  bývania“, 
pričom pre ich napĺňanie koncept riešenia vytvára územnotechnické podmienky. 

Územný plán obce Trnovec nad Váhom uvažuje pri návrhu rozvoja bývania pre malopodlažnú bytovú 
zástavbu  formou  rodinných domov  s priemernou  rozlohou parcely 600 m2 a bytových domoch pri 
obložnosti  3,0‐3,1  obyv./byt.  Na  základe  zhodnotenia  územnotechnických  daností  územia  obce 
možno rozvoj bývania špecifikovať nasledovne: 
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Tab. 16 Lokality pre rozvoj bývania  

P. č.  Lokalita  Počet bytov  Počet 
obyvateľov 

Rozloha (ha)  Charakter 
zástavby 

Funkčné 
využitie 

1.  NB1  107  332  9,76  RD  bývanie RD 

2.  NB2  10  31  0,84  RD  bývanie RD 

3.  NB3  12  37  1,02  RD  bývanie RD 

4.  NB4  6  19  0,68  RD  bývanie RD 

5.  NB5  4  12  0,33  RD  bývanie RD 

6.  NB6  13  40  1,24  RD  bývanie RD 

7.  NB7  10  31  1,05  RD  bývanie RD 

8.  NB8  8  25  1,23  RD  bývanie RD 

9.  NB9  8  25  0,80  RD  bývanie RD 

10.  NB10  18  56  2,26  RD  bývanie RD 

11.  NB11  38  118  4,59  RD  bývanie RD 

12.  NB12  18  56  2,54  RD  bývanie RD 

13.  NB13  43  133  3,59  RD  bývanie RD 

14.  NB14  17  53  1,68  RD  bývanie RD 

15.  NC1  75  233  11,97 

 

RD  bývanie RD 

16.  NC1  72  223  BD  bývanie BD 

Spolu:  459  1424  43,58  ‐  ‐ 

Návrh riešenia občianskeho vybavenia 

Charakteristika súčasného stavu 

Školstvo 

Materská škola a základná škola 

S účinnosťou od 01.08.2002 vznikla  základná  škola  s materskou  školou ako  rozpočtová organizácia 
obce Trnovec nad Váhom s právnou subjektivitou. Školský obvod Základnej školy s materskou školou 
v obci Trnovec nad Váhom (v zmysle VZN obce č. 5/2004) tvorí územie obce Trnovec nad Váhom a jej 
častí Horný Jatov, Kľučiareň a Nový Dvor, ďalej územie obce Močenok, časť Gorazdov. 

Súčasťou školy je: 

 školský klub detí 

 školská knižnica 

 zariadenie školského stravovania 

V  súčasnosti predškolská výchova  sa v obci poskytuje v  jednom zariadení materskej  školy, ktorá  je 
lokalizovaná z západnej časti  intravilánu na Majerskej ulici. Materská škola  je s vyučovacím  jazykom 
slovenským. V školskom roku 2010/2011 navštevuje MŠ 68 detí v troch triedach. 

Základná škola sa nachádza vo východnej časti zastavaného územia obce na Školskej ulici. Súčasťou 
areálu  je  telocvičňu  a viacúčelovým  ihriskom,  ktoré  slúžia  pre  potreby  vyučovacích  hodín  telesnej 
výchovy.  Z hľadiska  priestorových  podmienok  pre  zabezpečenie  školskej  dochádzky  zariadenie 
postačuje. Zameranie školy je Tvorba a ochrana životného prostredia 

V školskom  roku  2010/2011  navštevuje  základnú  školu  179  žiakov  v 11.  triedach,  čo  predstavuje 
16,27  žiakov na  triedu. V rámci  školy  sú dve  špeciálne  triedy pre  žiakov  s mentálnym postihnutím 
s počtom 23 žiakov. 
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V tabuľke č. 19 sa nachádza prehľad vývoja počtu žiakov v materskej a základnej škole v obci v rokoch 
2000 až 2011. Z tabuľky vyplýva, že počet žiakov má v sledovanom období stagnujúci, resp. klesajúci 
trend, preto je potrebné vytvoriť podmienky pre stabilizáciu mladších vekových skupín v obci. 

Tab. 17 Počet žiakov v materskej škole a základnej škole v Trnovci nad Váhom 

Školský rok 

2000/ 

2001 

2001/ 

2002 

2002/ 

2003 

2003/ 

2004 

2004/ 

2005 

2005/ 

2006 

2006/

2007 

2007/

2008 

2008/

2009 

2009/

2010 

2010/

2011 

2011/

2012 

Počet žiakov MŠ  68  65  60  65  65  74  72  75  68  65  68  68 

Počet žiakov ZŠ  262  253  230  234  232  233  237  214  219  204  179  177 

Zdroj: PHSR a OcÚ 

Kultúra a osveta  

Kultúrne zariadenia reprezentuje kultúrny dom, ktorý sa nachádza na Hlavnej ulici a má kapacitu 250 
miest.  Kultúrny dom  tvorí 7 miestností  (veľká  sála,  verejný  internet, zasadačka  a učebňa,  knižnica, 
klubová miestnosť,  kuchyňa  veľká  sála,  klubová  a prednášková miestnosť),  v ktorých  sa organizujú 
rôzne  kultúrne  i spoločenské  podujatia.  Do  kultúrnych  zariadení  patrí  obecná  knižnica,  ktorá  sídli 
v budove obecného úradu. Knižnica je zapojená do projektu Verejný internet v knižniciach Slovenskej 
republiky. V knižnici  sú  vybudované 4 pracoviská  s počítačom  a bezplatným prístupom  k internetu. 
Knižnica vlastní cca 10 000 knižných jednotiek a zamestnáva 1 zamestnanca na polovičný úväzok.  

Kultúrny  život  v obci  je  veľmi  pestrý  a to  najmä  vďaka  aktivitám  a  akciám  11  registrovaných 
i neregistrovaných mimovládnych organizácií. 

V obci sa každoročne organizujú rôzne tradičné kultúrne, spoločenské i športové podujatia, z ktorých 
hodno spomenúť Dni obce, Pohár starostu obce (futbalový turnaj), sakrálna tvorba skupín, stretnutia 
dôchodcov či hodové slávnosti.  

Telesná kultúra 

Športovú  činnosť  a  telovýchovné  aktivity  umožňuje  futbalové  ihrisko  so  štadiónom,  ktoré  sa 
nachádza vedľa základnej školy. Ďalej sa v obci nachádza detské  ihrisko, tenisové kurty, posilňovňa, 
strelnica  a telocvičňa.  V Hornom  Jatove  sa  nachádza  komunitné  centrum,  ktoré  poskytuje  svoje 
priestory na rôzne voľnočasové aktivity. V obci pôsobia dve kluby:  

 FK Dynamo Trnovec nad Váhom 

 TJ Dynamo Trnovec nad Váhom oddiel stolného tenisu 

Zdravotníctvo 

Zdravotnícke  služby pre obyvateľov obce  sú  zabezpečované  v obvodnom  zdravotnom  stredisku  so 
zastúpením obvodný lekár detský lekár a stomatológ 

Zdravotnícka starostlivosť v nemocniciach a rôzna špecializovaná odborná zdravotnícka starostlivosť 
sa poskytuje v zdravotníckych zariadeniach predovšetkým v Šali v Nemocnici s poliklinikou vzdialenej 
cca  5  km  od  obce.  V areáli  zdravotného  strediska  sa  nachádza  lekáreň  „Pod  gaštanmi“,  ktorá  je 
otvorená cez pracovné dni. 

Sociálna starostlivosť 

V obci  je prevádzkované  zariadenie opatrovateľskej  služby  s kapacitou 16  lôžok. Obec Trnovec nad 
Váhom poskytuje opatrovateľské služby pomocou 6 opatrovateliek pre  ľudí, ktorí potrebujú pomoc 
inej  osoby  pri  zabezpečovaní  nevyhnutných  životných  úkonov  a prác.  Taktiež  organizuje  spoločné 
stravovanie dôchodcov v rozsahu jedného teplého jedla denne. V obci funguje Klub dôchodcov. 

Ubytovacie zariadenia 

V obci sa nenachádzajú ubytovacie zariadenia.  
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Verejná správa a administratíva 

Súčasné  zariadenia  verejnej  správy  a  administratívy  reprezentuje  obecný  úrad  s počtom 
zamestnancov 43, z toho 4 zamestnanci obecnej polície. V obci sa nachádza pošta s 5 zamestnancami 
a digitalizovanou ústredňou.  

Zariadenia cintorínov 

V  súčasnosti  sú  v obci  prevádzkované  dva  funkčné  cintoríny  Pohrebisko  Trnovec  nad  Váhom 
a Pohrebisko  Horný  Jatov.  Kapacita  cintorína  v Trnovci  nad  Váhom  nie  je  z dlhodobého  hľadiska 
postačujúca a preto je v budúcnosti potrebné uvažovať s rozšírením cintorína. 

Obchodno ‐ obslužná vybavenosť 

V  tejto  oblasti  vybavenosti  ide  v  zásade  o  zariadenia  trhového  charakteru,  ktoré  sa  rozvíjajú  na 
základe  ponuky  a  dopytu  na  trhu  a  reprezentujú  ho  prevažne  zariadenia  obchodno‐obslužnej 
vybavenosti  a ubytovacie  zariadenia.  Zariadenia občianskej  vybavenosti  sú pre  súčasný  stav  v obci 
postačujúce,  pretože  obyvatelia  prevažne  využívajú  dostupnosť  vyššej  vybavenosti  v meste  Šaľa. 
V obci však chýba širší sortiment ponukových služieb.  

V obci  Trnovec  nad  Váhom  sa  nachádza  5  stravovacích  a  pohostinských  zariadení  (reštaurácia 
Nitrianka, vináreň Katica, Pohoda Pub, kaviareň Šport a pohostinstvo Metropol) 

Obchodná  sieť  je  zastúpená  dvomi  malými  nákupnými  strediskami  COOP  Jednota  a  Metropol 
s potravinami  a drobnými  prevádzkami  (8  zariadení),  ktoré  sa  nachádzajú  v centre  obce.  Ďalej  sa 
v obci  nachádzajú  zariadenia  a poskytovatelia  služieb  (nákladná  doprava  5,  autodoprava  2, 
autosetvis, pneuservis resp. predaj áut 6,) 

Návrh riešenia 

V zmysle ÚPN R Nitrianskeho kraja  sa má obec  rozvíjať ako  centrum osídlenia  lokálneho významu, 
pričom je potrebné v tomto type sídla podporovať predovšetkým rozvoj nasledovných zariadení: 

 školstva – materské a základné školy, 

 zdravotníctva – zdravotné strediská s ambulanciami všeobecných lekárov, lekárne, 

 telekomunikácií – pošty, 

 služieb – stravovacie zariadenia, 

 kultúrno–spoločenských zariadení – kiná, kultúrne domy, knižnice, 

 športu a rekreácie – telocvične, otvorené športoviská, 

 obchodu – obchody s komplexným základným sortimentom tovarov, 

 

Na  základe  zhodnotenia  existujúceho  stavu  zariadení  občianskej  vybavenosti,  koncept  riešenia 
územného plánu obce v oblasti jednotlivých zariadení občianskej vybavenosti rešpektuje: 

 všetky existujúce zariadenia predškolskej výchovy, základného školstva, administratívy, existujúce 
kultúrne zariadenia, zariadenia cirkvi, pričom sa považujú za stabilizované 

 

S  rozvojom občianskeho  vybavenia uvažuje návrh územného plánu  v rámci  jednotlivých  funkčných 
území:  

 v samostatných rozvojových plochách pre funkciu občianskej vybavenosti ako s hlavnou funkciou, 

 v navrhovaných zmiešaných územiach v kombinácii s funkciou bývania 

 v existujúcich obytných územiach ako s doplnkovou funkciou, 

 navrhovaných obytných územiach ako s doplnkovou funkciou, 

Návrh riešenia podporuje umiestňovanie komerčnej občianskej vybavenosti (služby, obchod) priamo 
v existujúcich  a navrhovaných  obytných  a zmiešaných  územiach  preferujúc  najmä  lokalizáciu 
v jadrovom území obce a v rámci novonavrhovaných rozvojových plôch. V súlade so záväznou časťou 
ÚPN  R  Nitrianskeho  kraja,  koncept  riešenia  ÚPN  obce  vytvára  územné  podmienky  pre  rozvoj 
vybavenostných  funkcií  sídla  lokálneho  významu  v priestore po oboch  stranách  cesty  III/06422 pri 
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firme Branko a.s. Nitra, ako ponukové plochy pre rozvoj občianskej vybavenosti a služieb. Rovnako do 
ÚPN obce sú premietnuté priority a opatrenia vyplývajúce z Programu sociálneho a hospodárskeho 
rozvoja  obce  Trnovec  nad  Váhom  na  roky  2007  –  2013.  Ide  o prioritu  č.  1  „Rozvoj  verejnej 
infraštruktúry“,  opatrenie  č.  1.2  „Rozvoj  infraštruktúry  verejných  služieb“  a prioritu  č.2  „Zlepšenie 
podmienok  každodenného  života  obyvateľov“,  opatrenie  2.2  „Zvýšenie  úrovne  kultúrno‐
spoločenských  a  vzdelávacích  aktivít“  a  opatrenie  č.  2.3  „Rozvoj  siete  sociálnej  a  zdravotnej 
starostlivosti“,  ako  aj  prioritu  č.  4  „Podpora  tvorby miestnych  pracovných  príležitostí“,  aktivita  č. 
4.1.4 „Zriadiť budovu pre nové služby a obchody“. 

Tab. 18 Lokality pre rozvoj občianskej vybavenosti 

P. č.  Lokalita  Funkčné využitie  Počet pracovníkov  Rozloha (ha) 

1.  NE1  obč. vybavenosť  55  2,75 

2.  NE2  obč. vybavenosť  45  1,80 

Spolu:    100  4,55 

Návrh riešenia výroby 

Charakteristika súčasného stavu 

Výrobnú  funkciu v obci predstavuje predovšetkým podnik Duslo a. s. Šaľa  (areál  čiastočne zasahuje 
do  severnej  časti  k.ú.  obce).  Značnú  časť  k.  ú.  zaberajú  odkaliská,  ktoré  boli  súčasťou  výrobného 
procesu Duslo a.s. Šaľa. Druhým najväčším výrobcom v obci je firma Seong Ji Slovakia s .r. o, ktorá sa 
zaoberá  kompletizáciou  a balením  komponentov  pre  monitory  a LCD  televízory  vyrábané 
spoločnosťou  SAMSUNG.  Ďalej  výrobu  v obci  zastupujú  malí  podnikatelia  zameraní  na  výrobu 
kŕmnych zmesí, kovovýrobu a hlavne na servis a predaj áut a rôznych komponentov. 

Živočíšnu výrobu reprezentuje Farma Jatov s.r.o., ktorá je zameraná na chov hovädzieho dobytka na 
mlieko  a mäso,  s  celkovým  stavom  dojníc  je  1  038  ks,  čo  už  predstavuje  veľkokapacitný  chov, 
ďalej firma Branko a.s. Nitra, ktorá má v obci prevádzku liahne moriek, situovanú pri vstupe do obce 
ceste III/06422.  

Návrh riešenia 

Návrh riešenia ÚPN obce rešpektuje existujúce areály výrobného charakteru, pričom ich považuje za 
stabilizované. V koncepcii rozvoja obce sú premietnuté priority a opatrenia vyplývajúce z Programu 
sociálneho a hospodárskeho rozvoja obce Trnovec nad Váhom na roky 2007 – 2013. Ide o prioritu č. 4 
„Podpora  tvorby  miestnych  pracovných  príležitostí“,  opatrenie  č.  4.1  „Podpora  podnikateľských 
subjektov“  a aktivita  č.4.1.1  „Zabezpečiť  pozemky  pre  podnikateľské  aktivity“  a aktivita  č.  4.1.2  „ 
Pripraviť infraštruktúru pre priemyselný park“ 

Z hľadiska priestorového usporiadania a funkčného využitia územia obce návrh rozvoja výroby možno 
rozčleniť do nasledovných funkčných priestorov: 

Výrobné územie I. 

 stabilizácia existujúcich výrobných aktivít v priestore pozdĺž  ľavej strany cesty  I/75 (Autocentrum 
Paller s.r.o., Pneuservis M+M, Autobazár, Farm Profi pneumatiky a iné),  

Výrobné územie II. 

 predstavuje  areál,  ktorý  sa  postupne  transformoval  a v súčasnosti  sú  v ňom  etablované  firmy: 
Prereal  s.r.o., Agrovat  PS  s.r.o.,  Seong  Ji  Slovakia  s.r.o.,  lokalizovaný na  konci obce  v smere na 
Selice. Areál z hľadisko územnotechnických podmienok je stabilizovaný.  

Výrobné územie III. 

 areál na  chov hovädzieho dobytka,  farma  Jatov  s.r.o.  v miestnej časti Horný  Jatov  s náväznými 
zariadeniami  (sušiareň  a pod.)  V blízkej  budúcnosti  sa  uvažuje  s rozšírením  a  modernizáciou 
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areálu,  kvôli  rozšíreniu  kapacít  dojníc.  Navrhované  sú  nové  vzdušné  areály  pre  dojnice,  nové 
kruhové dojáre,  sklady kŕmenia a lagúna o objeme 36 000 m3, ktoré budú  slúžiť na  skladovanie 
hnojovice  a tekutého  odpadu  z dojárne  a stajní.  Dostavbou  a modernizáciou  farmy  dôjde 
k presunu  zvierat  z nevyhovujúcich  kravínov  do  novo  vybudovaných  kravínov,  ktoré  spĺňajú 
súčasné  parametre  chovu  hovädzieho  dobytka.  Taktiež  postupne  dôjde  k rozšíreniu  kapacít 
dobytka  zo  súčasných  1 038  ks  na  5 700  ks.  Pre  areál  nebolo  stanovené  pásmo  hygienickej 
ochrany. 

Výrobné územie IV. 

Ide  o bývalý  areál  bažantnice,  ktorý  sa  navrhuje  transformovať  pre  potreby  zabezpečenia  rozvoja 
komunálnej výroby na lokálnej úrovni, pričom by sa mali vo výrobnom území uplatňovať nasledovné 
zásady: 

 rozvoj výrobných  firiem s menším počtom pracovníkov, ktoré sú adaptabilnejšie v podmienkach 
trhového hospodárstva,  

 rozvoj komunálnych odvetví nenáročných na energetické vstupy a suroviny, 

 rozvoj komunálnej výroby a odvetví, ktoré využijú existujúci fond pracovnej sily  

Tab. 19 Lokality pre rozvoj výroby  

P. č.  Lokalita  Funkčné využitie  Počet pracovníkov  Rozloha (ha) 

1.  NOK1  komunálna výroba  20  8,78 

Spolu:  20  8,78 

Výrobné územie V. 

Predstavuje výrobný areál Duslo a.s. s rezervnými rozvojovými plochami v rámci svojho areálu. 

Návrh riešenia rekreácie 

Charakteristika súčasného stavu 

V zmysle Regionalizácie  cestovného  ruchu  v SR  (MH  SR 2005), obec  leží  v Nitrianskom  regióne CR, 
ktorý v dlhodobom horizonte patrí do III. kategórie s nadregionálnym významom.  

Obec  Trnovec  nad Váhom  sa  nachádza  na  rozhraní  Podunajskej  nížiny  a Podunajskej  pahorakitny, 
v tesnom dotyku  s  riekou Váh. Z prírodných daností a aj z civilizačno‐historického vývoja vyplývajú 
výrazné  vzťahy  v  poludníkovom  smere.  Zo  severnejších  území  Slovenska  dochádzajú  za 
koncomtýždenným a dovolenkovým pobytom pri vode a zasa opačným smerom odchádzajú na sever 
záujemcovia o pobyt v horách v celoročnom zábere.  

Obec,  vzhľadom  na  prírodné  danosti  má  predpoklady  pre  nasledovné  druhy,  formy  a  skupiny 
činností:  

 pobyt pri vode  ‐  vodné nádrže na Váhu Kráľová,  Selice  ‐  v  súčasnosti  rozostavaná, na 
Váhu  existujúca  základňa  v Komoči,  prírodné  kúpalisko  Tona  v 
Šuranoch,  živelne  navštevované  vodné  plochy  v  Komjaticiach  a 
Dvoroch nad Žitavou. 

 a cykloturistika  ‐  cykloturistika  ‐  kostru  tvorí medzinárodná  Podunajská  trasa,  vedúca 
pozdĺž ľavého brehu Dunaja, zväčša po hrádzi. Z tejto trasy odbočuje v 
Komárne Vážska trasa cez Kolárovo ‐ Šaľu až k Žiline. 

 kúpeľná turistika  ‐  termálne kúpaliská  ‐ Komárno, Nové Zámky, Tvrdošovce a Podhájska, 
Diakovce 

 vidiecka turistika  ‐  využitie miestnych daností a aktivít,  
v okrese Šaľa ‐ najmä v južnej časti (Neded), ale aj za Váhom (Selice), 
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 poznávacia turistika  ‐  pamiatkovo  chránené  urbanistické  celky  s  urbanistickými  a 
architektonickými  pamiatkami,  kultúrnymi  inštitúciami,  kultúrno‐
spoločenskými,  vzdelávacími,  veľtržnými  a  ďalšími podujatiami.  Sú  to 
mestá,  predovšetkým  krajské  mesto  Nitra,  ďalej  v primeranej 
dostupnej vzdialenosti Nové Zámky, Kolárovo, Komárno, 

Cestovný  ruch  na  území  obce  nie  je  rozvinutý.  V  obci  nie  je  žiadne  ubytovacie  a ani  rekreačné 
zariadenie. 

Pre  vlastné  relaxačné  a  športové  potreby  obyvateľov  slúži  športový  areál  pri  základnej  škole 
s futbalovým ihriskom, tenisovými kurtami a multifunkčným ihriskom.  

Na  okraji  obce  v smere  na  Nitru  sa  nachádza  chovný  rybník  Vizzaláš,  vodná  plocha  Amerika  II, 
Trnovské mŕtve rameno. V strede obce sa nachádza rybník Vermek.  

Návrh riešenia 

V zmysle priorít  a opatrení  špecifikovaných PHSR obce priorita  č.1  „Rozvoj  verejnej  infraštruktúry“ 
opatrenie  č.  1.3  „Rozvoj  voľnočasovej  infraštruktúry“  ako  aj  v súlade  s cieľmi  a požiadavkami 
špecifikovanými  v zadaní  pre  spracovanie  ÚPN  obce  pre  oblasť  cestovného  ruchu,  sú  do 
územnoplánovacej dokumentácie premietnuté zámery rozvoja cestovného ruchu, ktorých cieľom  je 
naplniť  strategickú  víziu  rozvoja  obce  stanovenú  v PHSR,  vrátane  napĺňania  záväznej  časti ÚPN  R 
Nitrianskeho kraja, v znení zmien a doplnkov.  

V zmysle PHSR obce sa v uvažuje s vybudovaním agroturistického areálu za reštauráciou Nitranka na 
Šalianskej ulici v Novom Trnovci s možnosťou výstavby ubytovacieho zariadenia, pričom predmetné 
územie sa bude urbanizovať v minimálnom rozsahu. Zámerom je poskytovať návštevníkom možnosť 
bližšieho kontaktu s prírodou, resp. životom poľnohospodára v priebehu celého roka od pestovania 
plodín po chov domácich zvierat. Rozvoj agroturistiky je lokalizovaný v priestore zadnej časti výrobnej 
zóny  I. v rozsahu vymedzujúci cesta  II/562  ,vlečka Dusla a.s. a priestor prírodnej pamiatky Trnovské 
rameno. V rámci  predmetného  územia  sú  trasované  koridory  technickej  infraštruktúry,  interakčné 
prvky prepájajúce prvky miestneho územného systému ekologickej stability. Tieto prvky je potrebné 
rešpektovať  a v rámci  využitia  územia  vytvoriť  dostatočný  izolačný  pás  zelene  pozdĺž  tokov. 
Predmetné  územie  je  potrebné  riešiť  podrobnou  dokumentáciou,  ktorá  stanoví  zastavovacie 
podmienky funkčného a priestorového rozvoja územia (NRA1). 

 Tab. 20 Lokality pre rozvoj agroturistiky  

P. č.  Lokalita  Funkčné využitie  Počet pracovníkov  Rozloha (ha) 

1.  NRA1  agroturistika  10  41,5 

 

Vzhľadom  na  postupný meniaci  sa  spôsob  a charakter  využitia  územia  v miestnych  častiach Nový 
Dvor  a Kľučiareň,  návrh  riešenia  predpokladá  v týchto  častiach  s postupným  dožitím  existujúceho 
bývania a transformáciou hlavne územia v časti Nový Dvor na dominantnú rekreačnú funkciu (NR1). 
S rekreačnou  funkciou  v obmedzenom  rozsahu  sa  počíta  aj  v priestore  pri  Trnovskom  ramene  (na 
existujúcej zastavanej ploche), ako rekreácie v prírodnom prostredí s možnosťami rybolovu (NR2).  

Väčšia  plocha  na  rekreačné  účely  je  navrhnutá  za  hrádzou  ako  voľná  prírodná  plocha  –  rekreácia 
v prírodnom prostredí.  

Z hľadiska  cykloturistiky  v  katastrálnom  území  územný  plán  počíta  s cyklotrasou  po  hrádzi  Šaľa  – 
Trnovec  nad  Váhom  (už  v  súčasnosti  využívaná),  ÚPN  navrhuje  vybudovanie  plnohodnotného 
cyklochodníka pozdĺž cesty  I/75 smer Šaľa – Trnovec nad Váhom a Trnovec – Horný  Jatov a k rieke 
Váh. 

Väčší dôraz sa v ÚPN obce kladie na previazanie obce na nevyužitý prírodný potenciál obce rieky Váh, 
prostredníctvom cyklistických a peších chodníkov ktoré je možné v budúcnosti využiť v rámci rozvoja 
cestovného ruchu. 
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2.9 VYMEDZENIE ZASTAVANÉHO ÚZEMIA OBCE 

2.9.1 Súčasné hranice zastavaného územia obce 
Zastavané územie obce Trnovec nad Váhom  je vymedzené v zmysle platnej  legislatívy (k 1. 1. 1991) 
hranicou  súčasného  zastavaného  územia,  ktorá  je  vyznačená  v grafickej  časti  územného  plánu. 
Zastavané územie tvorí  jeden celok. Popis hranice súčasnej hranice zastavaného územia  je v smere 
hodinových ručičiek od se verného okraja zastavaného územia: 

hranica smeruje 850 m  JV smerom popri záhradách, križuje cestu  I/75 a železničnú trať, stáča sa  JZ 
smerom popri záhradách, okolo  ihriska, po 150 m  sa  stáča  JV  smerom popri záhradách, po 500 m 
mení  smer  na  juh,  obchádza  výrobný  areál,  pokračuje  k hrádzi,  pri  hrádzi mení  smer  na  sever  až 
severovýchod a kopíruje trasu hrádze až k najzápadnejšiemu bodu intravilánu ‐ koniec Vážskej ulice, 
hranica  intravilánu  pokračuje  SV  smerom  popri  záhradách,  križuje  Hlavnú  ulicu,  pokračuje  po 
Lesníckej ulici, križuje železničnú trať, cca 200 m pokračuje po ceste  I/75, potom obchádza výrobný 
areál a záhrady na Nitrianskej ulici a vracia sa k východziemu bodu. 

2.9.2 Navrhované hranice zastavaného územia obce 
V  návrhu  územného  plánu  boli  k  súčasnej  platnej  hranici  zastavaného  územia  pričlenené  plochy 
s navrhovanou  zástavbou  rodinných  domov,  zmiešaného  územia  bývania  bytových  a  rodinných 
domov, občianskej  vybavenosti,  plochy  agroturistiky,  rekreácie,  plochy  výroby,  technickej 
infraštruktúry a komunikácií. Vymedzenie tohto územia je v grafickej časti označené ako navrhovaná 
hranica zastavaného územia. 

Navrhované  územie  na  zástavbu  mimo  súčasnej  hranice  skutočne  zastavaného  územia  
sú vymedzené nasledovne: 

 

Tab. 21 Rozšírenie hraníc zastavaného územia 

P. č.  Lokalita  Katastrálne územie  Rozloha mimo zastavaného územia  

k 1.1.1990 (ha) 

1.  NB1  Trnovec nad Váhom  6,48

2.  NB11  Trnovec nad Váhom  3,93

3.  NB12  Trnovec nad Váhom  2,54

4.  NB14  Trnovec nad Váhom  1,68

5.  NC1  Trnovec nad Váhom  11,97

6.  NE1  Trnovec nad Váhom  2,39

7.  NE2  Trnovec nad Váhom  1,8

8.  NZP1  Trnovec nad Váhom  1,02

Spolu:  31,81
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Tab. 22 Rozšírenie hraníc zastavaného územia o plochy existujúcej zástavby 

P. č.  Lokalita  Katastrálne územie  Rozloha mimo zastavaného územia 

k 1.1.1990 (ha) 

1.  O1  Trnovec nad Váhom  0,7 

2.  O2  Trnovec nad Váhom  3,1 

3.  O4  Trnovec nad Váhom  56,3 

4  U1  Trnovec nad Váhom  1,6 

5.  U2  Horný Jatov  3,6 

6.  U3  Horný Jatov  6,2 

7.  U4  Horný Jatov  2,0 

8.  RŠ2  Trnovec nad Váhom  2,7 

9  TI1  Trnovec nad Váhom  2,5 

10.  NTI1  Horný Jatov  5,0 

11.  NR1  Trnovec nad Váhom  11,2 

12.  NOK1  Trnovec nad Váhom  9,0 

13.  B12  Trnovec nad Váhom  0,8 

Spolu:    104,7 
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2.10 VYMEDZENIE OCHRANNÝCH PÁSIEM A CHRÁNENÝCH 
ÚZEMÍ PODĽA OSOBITNÝCH PREDPISOV 

Ochrana prírody 

V zmysle zákona č. 454/2007 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody 
a krajiny v znení neskorších predpisov sa v katastrálnom území nachádza Prírodná pamiatka Trnovské 
rameno, vyhlásená Nariadením ONV v Galante č. 22‐V./1983 z 9. 9. 1983 ‐ú. od 9. 10. 1983 a kde od 
1.  7.  2004,  t.j.  dňom  nadobudnutia  účinnosti  Vyhlášky  KÚŽP Nitre  č.  1/2004  z  10.5.2004  platí  4. 
stupeň ochrany. V blízkosti  (cca 8  km)  sa nachádzajú Chránené  vtáčie územie Kráľová  a Chránené 
vtáčie  územie  Dolné  Považie,  vyhlásené  v zmysle  Vyhlášky  Ministerstva  životného  prostredia  č. 
593/2006 Z. z. 

Ochrana vodných tokov 

V zmysle zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách je potrebné rešpektovať:  

 ochranné pásmo  ľavostrannej ochrannej hrádze váhu v šírke 10 m od vzdušnej a návodnej päty 
vodohospodárskeho diela  

 ochranné pásmo Váhu v šírke 10 m od brehovej čiary toku 

 ochranné pásmo pravostrannej a ľavostrannej ochrannej hrádze obvodového odpadu č. II v šírke 
5 m od vzdušnej a návodnej päty vodohospodárskych diel 

 ochranné pásmo Trnovského kanála v šírke 5 m od brehovej čiary koryta 

 ochranné pásmo Trnovca v šírke 5 m od brehovej čiary koryta 

 ochranné pásmo Dlhého kanála v šírke 5 m od brehovej čiary koryta 

 ochranné pásma odvodňovacích kanálov v šírke 5 m 

Ochranné pásma dopravných zariadení 

 

Cestná doprava 

Podľa  Vyhlášky  FMD  č.  35/1984  §  15  je  v katastrálnom  území  je  potrebné  rešpektovať  ochranné 
pásma komunikácií: 

 cesta I. triedy       50 m od osi vozovky cestnej komunikácie na obidve strany 

 cesta II. triedy       25 m od osi vozovky cestnej komunikácie na obidve strany 

 cesta III triedy      20 m od osi vozovky cestnej komunikácie na obidve strany 

 

Železničná doprava 

V zmysle zákona č. 513/2009 Z. z. o dráhach zo dňa 1.januára 2010 je potrebné rešpektovať: 

 ochranné pásmo dráhy č. 130  60 m od osi krajnej koľaje, najmenej však 30m od vonkajšej 
          hranice obvodu dráhy 

 ostané koľajové dráhy    15m od osi krajnej koľaje 

 

Letecká doprava 

v zmysle § 30 leteckého zákona je nutné prerokovať s Leteckým úradom SR nasledujúce stavby: 

 stavby a zariadenia vysoké 100m a viac nad terénom (§ 30 ods. 1 písmeno b)) 

 stavy  a  zariadenia  vysoké 30m  a  viac umiestnené na prírodných  alebo umelých  vyvýšeninách, 
ktoré vyčnievajú 100m a viac nad okolitú krajinu (§ 30 ods. 1 písmeno a)) 

 zariadenia,  ktoré  môžu  rušiť  funkciu  leteckých  palubných  prístrojov  a  leteckých  pozemných 
zariadení,  najmä  zariadenia  priemyselných  podnikov,  vedenia  VVN  110  kV  a  viac,  energetické 
zariadenia a vysielacie stanice (§ 30 ods. 1 písmeno c)) 
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 zariadenia, ktoré môžu ohroziť  let  lietadla, najmä zariadenia na generovanie alebo zosilňovanie 
elektromagnetického žiarenia, klamlivé svetlá a silné svetelné zdroje (§ 30 ods. 1 písmeno d)) 

Ochranné pásma elektroenergetických zariadení 

Katastrálnym  územím  sú  trasované  vedenia  elektrizačnej  sústavy  s  ochrannými  pásmami,  ktoré  
sú vymedzené v zmysle zákona č. 656/2004 Z. z. o energetike § 36 Ochranné pásmo: 

 22 kV        10 m 

 110 kV        20 m 

Pásma ochrany verejných vodovodov a verejných kanalizácií 

V zmysle  zákona  č.  442/2002  Z.  z.  o  verejných  vodovodoch  a  verejných  kanalizáciách  a  o  zmene  
a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach je potrebné rešpektovať: 

 do DN 500        1,5 m pásmo ochrany 

 nad DN 500       2,5 m pásmo ochrany 

Ochranné a bezpečnostné pásma plynárenských zariadení 

V zmysle zákona  č. 656/2004 Z. z. o energetike § 56 Ochranné pásmo a § 57 Bezpečnostné pásmo  
je potrebné rešpektovať ochranné a bezpečnostné pásma plynárenských zariadení: 

 od DN 201 do DN 500    8 m ochranné pásmo 

 do DN 500        150 m bezpečnostné pásmo 

 do DN 200        4 m ochranné pásmo  

 do DN 150 nad 4 MPa    50 m bezpečnostné pásmo 

 v zastav. území do 0,4 MPa   1 m ochranné pásmo 

 regulačná stanica plynu    8 m ochranné pásmo a 50 m bezpečnostné pásmo 

Ochranné pásma telekomunikačných zariadení 

Je potrebné rešpektovať:  

 trasy telekomunikačných vedení 2x kábel + 2x HDPE a optický kábel 

PHO poľnohospodárskych objektov 

 pre areál živočíšnej výroby nie je stanovené ochranné pásmo.  

Vodohosp. významné toky, zraniteľné a citlivé oblasti a ochranné pásma vodárenských zdrojov 

V zmysle zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách § 32 Ochranné pásma vodárenských zdrojov a Vyhlášky č. 
398/2002 o podrobnostiach určovania ochranných pásiem vodárenských zdrojov a o opatreniach na 
ochranu vôd je potrebné rešpektovať: 

 vodohospodársky významný tok Váh 

 vodohospodársky významný tok Dlhý kanál 

 

Na  základe  zákona  č.  364/2004 Z.  z.  o vodách  a  Nariadenia  vlády  617/2004  Z.  z.,  ktorým  sa 
ustanovujú citlivé oblasti a zraniteľné oblasti sa riešené územia nachádza v oblastiach: 

 citlivá oblasť – vodné útvary povrchových vôd, v ktorých dochádza alebo môže dôjsť v dôsledku 
zvýšenej koncentrácie živín k nežiaducemu stavu kvality vôd, ktoré sú využívané ako vodárenské 
zdroje  alebo  sa môžu  využívať  ako  vodárenské  zdroje,  ako  aj  tie,  ktoré  si  vyžadujú  v záujme 
zvýšenej ochrany vôd vyšší stupeň čistenia vypúšťaných odpadových vôd.  

 zraniteľná  oblasť  ‐  poľnohospodársky  využívané  územia,  z ktorých  zrážkové  vody  odtekajú  do 
povrchových vôd alebo vsakujú do podzemných vôd, v ktorých je koncentrácia dusičnanov vyššia 
ako 50 mg.l‐1 alebo sa môže v blízkej budúcnosti prekročiť. 
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Ochrana hydromelioračných zariadení  

Na  poľnohospodárskej  pôde  sú  realizované  odvodnenia  na  ploche  257,44  ha  a taktiež  závlahy  na 
ploche o rozlohe 112,57 ha. Tieto melioračné zariadenia je potrebné rešpektovať.  

Ochranné pásmo lesa 

V zmysle zákona č. 326/2005 o lesoch § 10 Ochranné pásmo lesa je potrebné rešpektovať: 

 ochranné pásmo lesa vo vzdialenosti 50 m od hranice lesného pozemku 

Ochranné pásmo cintorínov 

V zmysle zákona č. 131/2010Z. z. o pohrebníctve je potrebné rešpektovať: 

 ochranné pásmo cintorína v rozsahu 50 m. 
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2.11 NÁVRH RIEŠENIA OBRANY ŠTÁTU, POŽIARNEJ OCHRANY, 
CIVILNEJ OCHRANY A OCHRANY PRED POVODŇAMI 

Návrh riešenia obrany štátu 

V riešenom území k. ú. obce Trnovec nad Váhom je potrebné rešpektovať:  

 zariadenie na železničnom moste cez rieku Váh a aj prístupy k nemu.  

Návrh riešenia záujmov požiarnej ochrany 

 pri  zmene  funkčného  využívania  územia  riešiť  požiadavky  vyplývajúce  zo záujmov  požiarnej 
ochrany  v súlade  so  zákonom  NR  SR  č.  314/2001  Z.  z.  o ochrane  pred  požiarmi  a súvisiacimi 
predpismi, 

 zásobovanie obce požiarnou vodou  zabezpečiť v súlade  s koncepciou  zásobovania obyvateľstva 
obce. Požiarne množstvo vody vychádza z platnej STN 73 0873 

V obci Trnovec nad Váhom pôsobí Obecný požiarny zbor, ktorý plní úlohy na úseku požiarnej ochrany 
podľa osobitných predpisov, najmä vykonáva: ‐ požiarne zásahy, ‐ záchranné práce pri mimoriadnych 
udalostiach, ‐ poskytuje technickú pomoc a vykonáva technické zásahy pri ohrození života a zdravia, ‐ 
preventívno‐výchovnú činnosť na úseku svojej pôsobnosti.  

Návrh riešenia záujmov civilnej ochrany 

Ukrytie obyvateľstva, varovanie obyvateľstva a vyrozumenie osôb v katastri obce zabezpečiť v súlade:  

 so zákonom č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov,  

 s  vyhláškou MV  SR  č. 532/2006  Z.  z. o podrobnostiach na  zabezpečenie  stavebno‐technických 
požiadaviek a technických podmienok zariadení civilnej ochrany. 

 s  vyhláškou  MV  SR  č.  388/2006  Z.  z.  o podrobnostiach  na  zabezpečenie  technických 
a prevádzkových podmienok informačného systému civilnej ochrany 

Podmienky vyplývajúce z Vyhlášky č. 532/2006 Z. z. 

Vyhláška  MV  SR  č.  532/2006  Z.  z.  o  podrobnostiach  na  zabezpečenie  stavebnotechnických 
požiadaviek  a  technických  podmienok  zariadení  civilnej  ochrany  upravuje  druh  a  rozsah 
stavebnotechnických požiadaviek  zariadení  civilnej ochrany  zameraných na ochranu  života,  zdravia 
a majetku a technické podmienky zariadení civilnej ochrany na utváranie predpokladov na znižovanie 
rizík a následkov po vyhlásení mimoriadnej situácie a v čase vojny a vojnového stavu 

Zariadenia civilnej ochrany sú ochranné stavby a stavby alebo ich časti a technologické súčasti, ktoré 
sú predurčené na plnenie úloh  civilnej ochrany, pričom  za ochranné  stavby  sa považujú ochranné 
stavby budované na účely CO podľa druhu ochrany: 

 odolné úkryty, 

 plynotesné úkryty, 

 jednoduché úkryty budované svojpomocne, pripravované na ochranu obyvateľstva v čase vojny 
a vojnového stavu, resp. pri vzniku mimoriadnej udalosti 

 chránené pracoviská, ktoré slúžia civilnej ochrane. 

Za stavby sa na účely tejto vyhlášky považujú najmä: 

 sklady civilnej ochrany, 

 kontrolné chemické laboratóriá civilnej ochrany, 

 vzdelávací a technický ústav civilnej ochrany, 

 strediská vzdelávania a prípravy na civilnú ochranu. 

Stavebnotechnické  požiadavky  na  zariadenia  civilnej  ochrany  sú  požiadavky  na  územno‐technické, 
urbanistické,  stavebnotechnické  a  dispozičné  riešenie  a  technické  vybavenie  stavieb  z  hľadiska 
potrieb  civilnej  ochrany.  Uplatňujú  sa  v  rámci  obstarávania,  navrhovania  a  schvaľovania 
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územnoplánovacej  dokumentácie  a  pri  navrhovaní,  umiestňovaní  a povoľovaní  zariadení  civilnej 
ochrany budovaných samostatne a budovaných v stavbách. 

Budovanie  ochranných  stavieb  sa  vykonáva  podľa  kategorizácie  územia  Slovenskej  republiky 
vyplývajúcej z analýzy  jej územia, z hľadiska možných mimoriadnych udalostí a pre obdobie vojny a 
vojnového stavu v územných obvodoch takto: 

 na území kategórie I a II v odolných a plynotesných úkrytoch v oblasti ohrozenia, 

 na území kategórie III v plynotesných úkrytoch v oblasti ohrozenia, 

 na  území  kategórie  IV  v  plynotesných  úkrytoch  alebo  v  jednoduchých  úkrytoch  budovaných 
svojpomocne, 

 na území kategórií  I až  IV v bytových a  rodinných domoch  s kapacitou do 50 ukrývaných osôb 
v plynotesných úkrytoch alebo v jednoduchých úkrytoch budovaných svojpomocne a v bytových 
domoch s kapacitou nad 50 ukrývaných osôb v plynotesných úkrytoch. 

V zmysle nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 565/2004 Z. z. o kategorizácii územia Slovenskej 
republiky podľa územných obvodov Obvodných úradov Slovenskej  republiky  riešené územie patrí 
do územného obvodu Šaľa, ktorý patrí do II. kategórie. 

2.12 OCHRANA PRÍRODY A TVORBA KRAJINY 

2.12.1 Územná ochrana 

Zákon č. 454/2007 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny 
v znení neskorších predpisov definuje ochranu prírody ako predchádzanie a obmedzovanie zásahov, 
ktoré ohrozujú, poškodzujú alebo ničia podmienky a formy života, prírodné dedičstvo, vzhľad krajiny, 
znižujú jej ekologickú stabilitu, ako aj odstraňovanie následkov takýchto zásahov. V zmysle zákona č. 
454/2007 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení 
neskorších  predpisov  platí  v celom  riešenom  území  prvý  stupeň  ochrany.  Z hľadiska  pôsobnosti 
orgánu štátnej ochrany prírody spadá riešené územie pod Štátnu ochranu prírody SR – Správa CHKO 
Dunajské Luhy.  

Maloplošné chránené územia 

V zmysle zákona č. 454/2007 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody 
a krajiny v znení neskorších predpisov sa v katastrálnom území nachádza Prírodná pamiatka Trnovské 
rameno, ktorá bola vyhlásená Nariadením ONV v Galante č. 22‐V./1983 z 9. 9. 1983 ‐ú. od 9. 10. 1983 
a kde od 1. 7. 2004, t.j. dňom nadobudnutia účinnosti Vyhlášky KÚŽP Nitre č. 1/2004 z 10.5.2004 platí 
4. stupeň ochrany. Prírodná pamiatka Trnovské rameno o rozlohe 6,58 ha bola vyhlásená z dôvodu 
ochrany mŕtveho  ramena  Váhu  s výskytom  charakteristických  druhov  fauny  a flóry,  platí  v nej  4. 
stupeň ochrany. Ochranné pásmo platí v zmysle § 17 ods. 8 zákona 543/2002 Z. z. v znení neskorších 
predpisov vo vzdialenosti 60 m smerom von od vonkajšej hranice a platí v ňom 3. stupeň ochrany. 

Navrhované chránené územia európskeho významu  

V zmysle  Výnosu  MŽP  SR  č.3/2004‐5.1  zo  dňa  14.07.2004  (národný  zoznam  území  európskeho 
významu)  sa  tu  v k.  ú.  nenachádzajú  žiadne  lokality  navrhnuté  na  ochranu  biotopov  európskeho 
významu. V blízkosti  (cca  8  km)  sa nachádzajú Chránené  vtáčie územie Kráľová  a Chránené  vtáčie 
územie Dolné Považie a Územie európskeho významu Panské lúky. 

2.12.2 Ochrana drevín 

Chránené stromy  

V riešenom území sa nenachádza žiaden vyhlásený chránený strom.  



ÚZEMNÝ PLÁN OBCE TRNOVEC NAD VÁHOM ‐ NÁVRH    55 

2.12.3 Druhová ochrana 
V nasledujúcej  tabuľke  sa  nachádza  prehľad  chránených  druhov  živočíchov  vyskytujúcich  sa 
v riešenom  území  podľa  vyhlášky MŽP  SR  č.  24/2003,  ktorou  sa  vykonáva  zákon  543/2002  Z.  z. 
o ochrane prírody v znení neskorších predpisov.  

Tab. 23 Chránené druhy živočíchov v riešenom území 

  Latinský názov  Slovenský názov 

O
b
o
jž
iv
e
ln
ík
y 

(A
m
p
h
ib
ia
) 

Bufo viridis  Ropucha zelená 

Hyla arborea  Rosnička zelená 

Salamandra salamandra  Salamandra škvrnitá 

Rana temporaria  Skokan krátkonohý 

Rana dalmatina  Skokan štíhly 

Rana arvalis  Skokan ostropyský 

P
la
zy
 

(R
e
p
ti
lia
)  Anguis fragilis  Slepúch lámavý 

Lacerta agilis  Jašterica obyčajná 

Lacerta viridis  Jašterica zelená 

Natrix natrix  Užovka obyčajná 

V
tá
ky
 (
A
ve
s)
 

Alauda arvensis  Škovránok poľný 

Buteo buteo  Myšiak hôrny 

Ciconia nigra  Bocian čierny 

Columba palumbus  Holub hrivnák 

Carduelis cannabina  Stehlík konopiar 

Dryocopus martius  Ďateľ čierny 

Dendrocopos major  Ďateľ veľký 

Lanius collurio  Strakoš červenochrbtý 

Motacilla cinerea  Trasochvost horský 

Parus palustris  Sýkorka lesklohlavá 

C
ic
av
ce
 

()
M
am

m
al
ia
) 

Capreolus capreolus  Srnec hôrny 

Cervus elaphus  Jeleň lesný 

Sus scrofa  Sviňa divá 

Sorex araneus  Piskor obyčajný 

Neomys fodiens  Dulovnica väčšia 

Citellus citellus  Syseľ obyčajný 

Poznámky: druhy európskeho významu sú vyznačené  tučným písmom, ostatné sa považujú za druhy národného významu. 
Uvádzané druhy sú považované za pôvodné druhy chránených živočíchov  

2.12.4 Mokrade 

Mokrade  sú  chránené podľa  zákona  č. 543/3002  Z.  z.  v znení neskorších predpisov  ako  významný 
krajinný prvok a určité typy mokraďových biotopov národného a európskeho významu majú osobitnú 
ochranu  –  vyhlasujú  sa  ako územia  európskeho  významu. Mokraď podľa  §  2 ods.  2  písm.  zákona 
o ochrane prírody a krajiny predstavuje územie s močiarmi, slatinami alebo rašeliniskami, vlhká lúka, 
prírodná  tečúca  voda  a prírodná  stojatá  voda  vrátane  vodného  toku  a vodnej  plochy  s rybníkmi 
a vodnými nádržami. Viaceré významné mokrade sú chránené aj v národnej sieti chránených území 
podľa  zákona o ochrane prírody a krajiny. V najvýznamnejších územiach existuje prekryv národnej 
siete s územiami NATURA 2000 a v súčasnosti prebieha vyhlasovanie území NATURA 2000. 

Z medzinárodného  hľadiska  sú mokrade  okrem  Smernice  EÚ  o  biotopoch  a  smernice  o  vtákoch 
chránené najmä Dohovorom o mokradiach  (Ramsarský dohovor),  ku  ktorému  Slovenská  republika 
pristúpila  1.  1.  1993.  V riešenom  území  sa  nenachádza  žiadna mokraď medzinárodného  významu 
v zmysle Ramsarského dohovoru.  
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V rámci mokradí na území Slovenskej republiky je vedená databáza mokradí lokálneho, regionálneho, 
národného a medzinárodného významu, ktorá bola spracovaná ako výsledok 10 ročného mapovania 
mokradí. V nasledujúcej tabuľke sa nachádza prehľad mokradí v riešenom území.  

Tab. 24 Prehľad mokradí v riešenom území 

P. č.   Názov mokrade  Okres  Obec  Rozloha (ha)  Význam 

1.  Trnovecké rameno pri Váhu I. (PP)  SA  Trnovec nad Váhom  6,5  lokálny 

2.  Trnovecké rameno pri Váhu II.  SA  Šaľa‐Veča, Trnovec n. V.  5,5  regionálny 

3.  Na Bystrom  SA  Šaľa, Trnovec n. V., Selice  4,5  regionálny 

4.  Jazero pri Trnovci I.  SA  Trnovec nad Váhom  3,0  regionálny 

5.  Jazero pri Trnovci II.   SA  Trnovec nad Váhom, Šaľa  0,5  regionálny 

Zdroj: www.sopsr.sk/webs/MokrSlov 

2.12.5 Územný systém ekologickej stability 

Územný  systém  ekologickej  stability  je  taká  celopriestorová  štruktúra  navzájom  prepojených 
ekosystémov,  ich  zložiek  a  prvkov,  ktoré  zabezpečujú  rozmanitosť  podmienok  a  foriem  života  v 
krajine.  Základ  tohto  systému  predstavujú  biocentrá,  biokoridory  a  interakčné  prvky 
nadregionálneho, regionálneho a miestneho významu.  

2.12.5.1 Nadregionálny a regionálny územný systém ekologickej stability 

Na  riešené  územie  sa  vzťahuje  najmä  dokument  RÚSES  Galanta  (1994)  a  nadregionálny  územný 
systém  ekologickej  stability  (Húsenicová  a  kol.,  1991)  a  ÚPN  R  Nitrianskeho  kraja  ktoré  boli  do 
riešeného materiálu  premietnuté.  V  zmysle  týchto  dokumentov  sa  v riešenom  území  príp.  v jeho 
blízkosti nachádzajú nasledujúce prvky územného systému ekologickej stability: 

 

Nadregionálny biokoridor č. 29 Váh 

Dĺžka:    7 km 

P. prir. veget.:  Lužné lesy vŕbovo – topoľové, lužné lesy nížinné 

Charakteristika:Predstavuje  významný  vodný  tok  s priľahlými  brehovými  porastami,  ktorý  preteká 
západnou  hranicou  riešeného  územia  a v rámci  riešeného  územia  spája  regionálne 
biocentrum  Zubrova  tabuľa  a miestne  biocentrum  Mŕtve  rameno  Váhu.  Porasty 
v okolí toku sú tvorené prevažne šľachtenými topoľmi (Populus sp.) s prímesou jaseňa 
štíhleho  (Fraxinus excelsior), vŕby bielej  (Salix alba), pri okrajoch agát biely  (Robinia 
pseudoacacia). 

Stres. faktory:  kontakt s Duslo a. s. Šaľa, intenzívne poľnohospodárstvo, znečistený tok 

Opatrenia:  zlepšenie kvality vody v toku. 

 

RBk Dlhý kanál 

Dĺžka:    4 km 

P. prir. veget.:  Dubovo – hrabové lesy panónske 

Charakteristika:Predstavuje umelý vodný tok lemovaný trávnatými porastami 

Stres. faktory:  kontakt s Duslo a. s. Šaľa, intenzívne poľnohospodárstvo,  

Opatrenia:  revitalizácia, ozelenenie 
 

RBc Mlynárske domčeky 

Rozloha:  224,13 ha 

P. prir. veget.:  Lužné lesy vŕbovo – topoľové, lužné lesy nížinné 
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Charakteristika:Predstavuje plochy  s lesnými porastami  s vysadenými  šľachtenými  topoľmi  (Populus 
sp.)  s prímesou  jaseňa  štíhleho  (Fraxinus  excelsior),  vŕby  bielej  (Salix  alba),  pri 
okrajoch agát biely (Robinia pseudoacacia) 

Stres. faktory:  intenzívne poľnohospodárstvo, pestovanie monokultúr, silne znečistený vodný tok 

Opatrenia:  obhospodarovanie v súlade so schváleným a platným Programom starostlivosti o les 

 

RBc č. 12 Trnovské rameno 

Rozloha:  11,18 ha 

P. prir. veget.:  Lužné lesy nížinné, mokradné spoločenstvá 

Charakteristika:Predstavuje  zvyšok mŕtveho  ramena  váhu  s mokradnými  spoločenstvami  a  plochy 
s vysadeným šľachteným topoľom (Populus sp.)  

Stres. faktory:  kontakt  s Duslo  a.  s.  Šaľa,  intenzívne  poľnohospodárstvo,  železnica,  plánovaná 
prekládka cesty 

Opatrenia:  obhospodarovanie v súlade so schváleným a platným Programom starostlivosti o les 

2.12.5.2 Miestny územný systém ekologickej stability  

Pre  riešené  územie  katastra  obce  Trnovec  nad  Váhom  bol  spracovaný  Miestny  územný  systém 
ekologickej stability (Ing. Králik, 1994), v rámci k ktorého boli vymedzené tieto prvky:  

 

MBc Rameno a lesy pri Trnovci 

Rozloha:  8,57 (v rámci k. ú. Trnovec nad Váhom) 

P. prir. veget.:  Lužné lesy vŕbovo – topoľové, mokradné spoločenstvá 

Charakteristika:Predstavuje plochy  s lesnými porastami  s vysadenými  šľachtenými  topoľmi  (Populus 
sp)  

Stres. faktory:  intenzívne poľnohospodárstvo, pestovanie monokultúr, silne znečistený vodný tok 

Opatrenia:  obhospodarovanie v súlade so schváleným a platným Programom starostlivosti o les 

 

MBk 1 Trnovec 

Dĺžka:    3,75 km 

P. prir. veget.:  Lužné lesy nížinné 

Charakteristika:Predstavuje umelý vodný tok lemovaný trávnatými porastami 

Stres. faktory:  kontakt s Duslo a. s. Šaľa, intenzívne poľnohospodárstvo,  

Opatrenia:  revitalizácia, ozelenenie 

 

MBk 2 Pri hradskej 

Dĺžka:    3,24 km 

P. prir. veget.:  Dubovo – hrabové lesy panónske 

Charakteristika:Predstavuje umelý vodný tok lemovaný trávnatými porastami 

Stres. faktory:  kontakt s Duslo a. s. Šaľa, intenzívne poľnohospodárstvo,  

Opatrenia:  revitalizácia, ozelenenie 

MBk 3 Trnovský kanál (návrh) 

Dĺžka:    4,18 km 

P. prir. veget.:  Lužné lesy vŕbovo – topoľové,  

Charakteristika:Predstavuje umelý vodný tok lemovaný trávnatými porastami 

Stres. faktory:  intenzívne poľnohospodárstvo, kontakt so zastavaným územím 

Opatrenia:  revitalizácia, ozelenenie 
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2.12.6 Návrh ekostabilizačných opatrení 
Z celkovej rozlohy katastrálneho územia obce Trnovec nad Váhom tvorí až 74,77 % rozlohy územia, 
malobloková orná pôda tvorí len 3,93 % a ovocný sad 0,23 %. Orná pôda je nevhodne rozčlenená na 
veľké bloky a je využívaná na pestovanie monokultúr.  

Návrhy pre ornú pôdu 

 v rámci  optimálnejšieho  usporiadania  ornej  pôdy  rozčleniť  veľkoblokovú  ornú  pôdu  na menšie 
celky a vzniknuté hranice doplniť pásmi NDV, 

 eliminovať pestovanie monokultúr zavedením osevných postupov so striedaním plodín, 

 v miestach kontaktu ornej pôdy s prvkami územného systému ekologickej stability prejsť k menšej 
parcelácii  a zmene  využívania  ‐  vytvoriť  tzv.  pufrovaciu  zónu  z travobylinných  porastov 
a maloblokovej ornej pôdy,  

 obmedziť záber kvalitnej ornej pôdy na nepoľnohospodárske účely,  

 na poľných cestách doplniť stromoradia s krovinným plášťom najmä v južnej časti územia, 

 zachovať existujúcu maloblokovú ornú pôdu  

 vylúčiť pestovanie plodín podporujúcich eróziu 

 obmedziť používanie agrochemikálií 

Návrh ekostabilizačných opatrení z hľadiska ochrany a využívania lesných porastov 

V rámci obidvoch katastrálnych území  tvoria hospodárske  lesy 130,48 ha  (88,75 %), ochranné  lesy 
14,17 ha (9,64 %) a lesy osobitného určenia 2,36 ha (1,61 %). V rámci ochranných  lesov predstavuje 
1,21 ha lesy na mimoriadne nepriaznivých stanovištiach, ako sú sutiny, strže, strmé svahy so súvislo 
vystupujúcou materskou horninou, nespevnené  štrkové nánosy a rašeliniská, mokrade a inundačné 
územia vodných  tokov a 12,96 ha  lesy potrebné na zabezpečenie ochrany pôdy. V rámci kategórie 
lesov osobitného určenia predstavujú 2,36 ha lesy v chránených a na lesných pozemkoch s výskytom 
biotopov európskeho významu alebo chránených druhov. 

Návrhy pre lesné porasty: 

 správu alebo obhodpodarovanie  lesov  riešiť v súlade  so  schváleným a platným Programom 

starostlivosti o les,  

 zabrániť šíreniu inváznych druhov drevín a zabezpečiť odstraňovanie náletu týchto druhov. 

Návrh ekostabilizačných opatrení z hľadiska tvorby a doplnenia NDV 

 pozdĺž účelových komunikácií doplniť línie listnatých stromov s krovinnou vegetáciou tvorené 
druhmi potencionálnej vegetácie,  

 realizovať  výsadbu  línií  resp.  alejí  drevín  (tam  kde  je  možné  situovať  vyššie  dreviny) 
s izolačno‐ochrannou  funkciou  popri  cestách  a na  hraniciach  technických  objektov  ‐  s 
rešpektovaním obmedzení pre výsadbu v ochranných pásmach týchto objektov, 

 vytvoriť remízky s približnou rozlohou 0,5 ha na veľkoblokovej ornej pôde,  

Návrh  ekostabilizačných  opatrení  z hľadiska  ochrany  a tvorby  prvkov  územného  systému 
ekologickej stability 

 zvýšiť podiel ekostabilizačných prvkov v poľnohospodárskej krajine – doplniť prvky kostry MÚSES 
– biocentrá, biokoridory a interakčné prvky,  

 vzhľadom na dispozície územia zvýšiť spojitosť biokoridorov,  

 zachovať  súčasný  stav  existujúcich  prvkov  a doplniť  ďalšie  prvky  najmä,  čím  dôjde  k posilneniu 
ekologickej stability v území. 
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Návrh ekostabilizačných opatrení z hľadiska ochrany vodných tokov a brehových porastov 

 doplnenie a posilnenie brehových porastov druhmi vhodnými pre dané stanovištia popri tokoch: 
Dlhý kanál, Trnovec a Trnovský kanál.  

 odstránenie nelegálnej skládky odpadu a zabránenie opätovnému vzniku novej skládky,  

 monitoring a odstraňovanie inváznych druhov drevín.  

2.13 OCHRANA KULTÚRNEHO DEDIČSTVA 

Kultúrne pamiatky 
V katastrálnom  území  obce  Trnovec  nad  Váhom  sa  nachádza  jediný  objekt,  ktorý  je  pamiatkovo 
chránený  v zmysle  ustanovení  pamiatkového  zákona,  a ktorý  je  evidovaný  ako  národná  kultúrna 
pamiatka v Ústrednom zozname pamiatkového fondu SR: 

 Pomník  antifašistickej manifestácie, evidovaný v Ústrednom  zozname pamiatkového  fondu SR 
pod  č. 2521,  z roku 1968. Podklady Krajského pamiatkového úradu  v Nitre neposkytujú bližšie 
údaje  o autorovi  diela.  Tvorí  ho  objekt  architektonického  charakteru  –  kompozícia  troch 
masívnych  kamenných  platní  doplnených  sochárskym  reliéfom  a motívom,  ktoré  sú  doplnené 
nápismi v slovenskom, maďarskom a nemeckom  jazyku. Nápisy  informujú o termíne a význame 
manifestácie slovenského a maďarského obyvateľstva proti rozbitiu republiky, fašizmu a vojne. 

 

Na  území  obce  sa  však  nachádzajú  aj  niektoré  ďalšie  pamiatkové  objekty,  ktoré  nie  sú  zapísané 
v Ústrednom  zozname  pamiatkového  fondu  SR,  a  ktoré  sa  nesporne  vyznačujú  významnejšími 
historickými  a  kultúrnymi  hodnotami.  Tieto  objekty  taxatívne  uvádza  aj  vyjadrenie  Krajského 
pamiatkového  úradu  v Nitre,  pričom  ako  umenovedný  zdroj  uvádza  Súpis  pamiatok  na  Slovensku 
vydaný vydavateľstvom Obzor v Bratislave v roku 1967, zv.  III. Na str. 325 tohto súpisu sa uvádzajú 
tieto pamiatky v obci Trnovec nad Váhom, a tiež v miestnej časti Horný Jatov: 

 Rímsko‐katolícky  kostol  Premenenia  Pána,  barokovo‐klasicistický,  z prelomu  18.‐19.  stor., 
upravený  pseudoklasicisticky  a prestavaný  v rokoch  1911  a 1924.  Ide  o jednoloďový  kostol 
s polygonálnym  uzáverom  presbytéria,  so  vstavanou  vežou  a prístavbou  sakristie.  Rovný  strop 
hlavnej  lode,  v presbytériu  valená  lunetová  klenba,  ktorá dosadá na  vtiahnuté piliere bočných 
stien.  Fasády  členené  pilastrami.  Veža  komponovaná  v strede  hlavného  priečelia.  V interiéri 
klasicistický  hlavný  oltár  zo  začiatku  19.  stor.  Tvorí  ho  stĺpová  architektúra  s nadstavcom 
a obrazom Premenenia Pána. V mobiliári kostola rokokové kalichy z polovice 18. stor.; 

 zvonica  –  barokovo‐klasicistická,  z 2.  polovice  18.  storočia.  Dvojposchodová murovaná  stavba 
s ihlancovou strechou členená kordónovými rímsami. Zvukové otvory v tvare polkruhových okien; 

 krypta  –  klasicistická,  zo  začiatku  19.  stor.  Obdĺžnikový  tvar  objektu  s krížovou  hrebienkovo 
klenbou, s predstaveným portikom a hladkými priečeliami; 

 kamenný kríž – v obci, klasicistický z roku 1832; 

 dva  empírové  a jeden  romanticko‐gotický  kríž,  na miestnom  cintoríne  ‐  z rokov  1803  a 1816, 
resp. z roku 1850. 

 

Okrem  uvedených  pamiatok miestneho  významu,  ktoré  eviduje  Krajský  pamiatkový  úrad  v Nitre, 
v území  obce  sa  vyskytujú  aj  ďalšie  nezanedbateľné  kultúrne  pamiatky  a objekty  v miestnej  časti 
Horný Jatov, a to najmä: 

 Rímsko‐katolícky  kostol  sv.  Petra  a  Pavla  –  klasicistický,  zo  začiatku  19.  stor.,  obdĺžnikového 
pôdorysu,  s rovným  uzáverom  presbytéria,  pristavanou  sakristiou  a vstavanou  vežou.  Interiér 
kostola zaklenutý valenou klenbou. V exteriéri hladké bočné priečelia, veža včlenená do hlavného 
priečelia  stavby.  V mobiliári  kostola  klasicistická  krstiteľnica  zo  začiatku  18.  stor.,  pripevnená 
tepaným závesom na stenu lode. Barokový kalich s prelamovaným dekorom z 18. stor.  
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V dokumentácii Archeologického ústavu SAV v Nitre sú evidované tieto archeologické lokality: 

 Hrob nitrianskej kultúry (staršia  doba  bronzová),  duna  na  pravej  strane  cesty  od  sušiarne 
obilia k poľnému letisku; 

 Nálezy  ‐  zlomky  sídliskovej  keramiky  z rímskeho  (rímskobarbarského)  obdobia,  2.  stor.  – 
Horný Jatov, poloha Virághalom; 

 Sídliskové objekty laténskej kultúry – poloha Pri hradskej v smere – Trnovec‐Šaľa‐Veča; 

 Pohrebiská  –  neolitické,  laténske,  ranno‐stredoveké  kostrové,  staromaďarské  kostrové, 
pohrebisko tzv. belobrdského typu – časť Horný Jatov, poloha Remízka; 

 Stredoveké sídlisko – časť Horný Jatov, poloha oproti Remízke; 

 Ranno‐stredoveké kostrové pohrebisko – časť Horný Jatov, poloha Kľúčiareň; 

 Ranno‐stredoveké osídlenie – poloha intravilán (pri rekonštrukcii ZŠ); 

 Hrob z 11. stor. ‐ časť Horný Jatov, poloha Čierny vŕšok 

 

Tieto pamiatky a pamätihodnosti v obci  je nutné  rešpektovať a doceniť  z pamiatkárskeho hľadiska, 
a to  najmä  spracovaním  podnetu  a  požiadavkou  na  registrovanie  v Ústrednom  zozname 
pamiatkového  fondu v SR,  čo umožní poskytovať  týmto pamiatkam adekvátny  stupeň pamiatkovej 
ochrany.  

Rovnako  je  potrebné,  aby  došlo  k vypracovaniu  a schváleniu  zoznamu  pamätihodností miestneho 
významu, ktorý pamiatkový zákon odporúča realizovať na úrovni miest a obcí. Takýto zoznam musí 
kompletizovať  tiež  základné  umenovedné  informácie  o autoroch  a roku  vzniku,  o námetoch 
a technike  realizovaných  výtvarných diel, ktoré tvoria súčasť  exteriéru architektonických objektov 
a životného prostredia obce.  

Kultúrno‐historický  potenciál  obce  Trnovec  nad  Váhom  kompletizujú  symboly  obce  –  erb,  vlajka 
a pečať, ktoré obec  získala v roku 2004. Heraldická komisia Ministerstva vnútra SR v tomto období 
kladne posúdila návrh erbu obce Trnovec nad Váhom vytvorený heraldickým ateliérom Ars Heraldica. 
Odporučila  tento  návrh  Obecnému  zastupiteľstvu  v  Trnovci  nad  Váhom  na  schválenie,  ako  aj  na 
zapísanie do Heraldického registra Slovenskej republiky. Obecné zastupiteľstvo schválilo erb obce v 
navrhovanej  podobe  dňa  31.  05.  2004.  Erb  obce  bol  zapísaný  do  Heraldického  registra  SR  pod 
signatúrou  T‐26/04.  Tvorí  ho  zelený  bezlistý modroplodý  trnkový  krík  nad  strieborným  zvlneným 
brvnom, s preloženou modrou zvlnenou tretinou strieborného štítu  

Obecný erb je  symbolom,  ktorý  významovo  stavia na  rastlinnom motíve  z historickej pečate obce, 
ktorý bol vyhodnotený ako krík  trnky. Tento  symbol  je doplnený o motív  rieky Váh,  čím  sa erbový 
znak stal explicitne výrečným, identifikovateľným znakom. Znamenie je vložené do dolu zaobleného, 
tzv.  neskorogotického,  resp.  španielskeho  heraldického štítu.  Vlajka  obce pozostáva  zo  šiestich 
pozdĺžnych  pruhov  vo  farbách modrej,  bielej, modrej,  zelenej,  bielej  a  zelenej.  Vlajka  tvorená  v 
pomere  strán 2:3  je ukončená  tromi  cípmi. Pečať obce Trnovec nad Váhom  je okrúhla,  s obecným 
symbolom uprostred a kruhopisom OBEC TRNOVEC NAD VÁHOM. 

 

Podmienky ochrany archeologických lokalít: 
1. Vo  vzťahu  k  možnosti  narušenia  archeologických  nálezísk  ku  stavbe,  ktorá  si  vyžiada 

vykonanie zemných prác, stavebník/investor je povinný od KPÚ v Nitre už v stupni územného 

konania  si  vyžiadať  v  zmysle  pamiatkového  zákona  a  zákona  50/1976  Zb.  o  územnom 

plánovaní  v  znení  neskorších  predpisov  záväzne  stanovisko,  v  ktorom  budú  určené 

podmienky ochrany archeologických nálezov. 

2. V  prípade  nevyhnutnosti  vykonať  záchranný  archeologický  výskum  ako  predstihového 

opatrenia na záchranu archeologických nálezísk a nálezov rozhoduje o výskume podľa § 37 

ods.3 pamiatkového zákona KPÚ v Nitre 

3.  V  prípade  archeologického  nálezu  mimo  povoleného  výskumu  nálezca  alebo  osoba 

zodpovedná  za vykonávanie prác podľa ustanovenia § 40 ods. 2 a 3 pamiatkového  zákona 
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oznámi nález najneskôr na druhý pracovný deň KPÚ v Nitre a nález ponechá bezo zmeny až 

do obhliadky KPÚ V Nitre alebo ním poverenou odborne spôsobilou osobou, najmenej však 

tri  pracovné  dni  odo  dňa  ohlásenia.  Do  vykonania  obhliadky  je  nálezca  povinný  vykonať 

všetky  nevyhnutné  opatrenia  na  záchranu  nálezu,  najmä  zabezpečiť  ho  proti  poškodeniu, 

znehodnoteniu, zničeniu a odcudzeniu. Archeologický nález môže vyzdvihnúť a premiestniť z 

pôvodného miesta a z nálezových súvislostí iba oprávnená osoba metódami archeologického 

výskumu.  Podľa  §  40  ods.  10  pamiatkového  zákona  má  nálezca  na  náhradu  výdavkov 

súvisiacich  s ohlásením  a ochranou nálezu podľa  § 40 ods. 2  a 3 pamiatkového  zákona. 

Pamiatkový úrad poskytne nálezcovi nálezné  v  sume  až do  výšky 100% hodnoty nálezu. 

Hodnota materiálu a hodnota nálezu sa určuje znaleckým posudkom. 

4. Bližšie údaje o archeologických náleziskách v záujmovom území obce je možné poskytnúť na 

KPÚ v Nitre spracovateľovi ÚPD. Podľa § 22 ods. 5 pamiatkového zákona sú údaje týkajúce sa 

umiestnenia  archeologických  nálezísk  predmetom  ochrany  podľa  osobitných  predpisov  ( 

ods.3  §  76  zákona  NR  SR  č.241/2001  o  ochrane  utajovaných  skutočností)  a  o  zmene  a 

doplnení niektorých zákonov. 
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2.14 NÁVRH VEREJNÉHO DOPRAVNÉHO VYBAVENIA 

Širšie vzťahy 
Obec  Trnovec  nad Váhom  leží  juhovýchodne  od  okresného mesta  Šaľa  na  ľavej  strane  rieky Váh. 
Okrem  zariadení  vodnej  dopravy,  všetky  ostatné  druhy  dopravných  zariadení  môžeme  nájsť  na 
riešenom území. Z hľadiska širších vzťahov sú najdôležitejšie zariadenia cestnej a železničnej dopravy. 
Cez obec prechádzajú  cesty nadregionálneho významu  I/75  (Sládkovičovo – Galanta – Šaľa – Nové 
Zámky  –  Veľký  Krtíš  –  Lučenec),  regionálneho  významu  II/562  (križovatka  s cestou  I/75‐Nitra‐
križovatka  s cestou  I/64)  a lokálneho  významu  III/064022  (križovatka  s  cestou  I/75  –  Palárikovo  – 
Selice – Trnovec nad Váhom – križovatka s cestou I/75). Spomínané komunikácie majú križovatky na 
riešenom území. Z hľadiska  širších vzťahov  je dopravné  riešenie územného plánu obce ovplyvnené 
preložkou  prieťahu  cesty  I/75  mimo  zastavaného  územia  obce  a výhľadovou  modernizáciou 
železničnej  trate  číslo  130.  Preložka  cesty  I/75  je  v súčasnosti  vo  fáze  projektovej  prípravy  (bolo 
vydané  územné  rozhodnutie  o umiestnení  stavby)  v súčasnosti  prebieha  spracovanie  projektu  pre 
stavebné  povolenie.  Plánovaný  termín  začatia  výstavby  je  v roku  2015.  Počítame  preto  s tým,  že 
výstavba preložky by mala byť zahájená v strednodobom horizonte. Šírkové parametre preložky budú 
zodpovedať  kategórii  C  11,5/80  a križovatky  s existujúcimi  komunikáciami  budú  riešené  ako 
úrovňové. Výhľadovo navrhujeme  rezervovať plochy pre vybudovanie mimoúrovňových križovatiek 
predovšetkým  s cestou  II/562,  ktorá  prepája  širšie  územie  s mestom  Nitra.  Po  výstavbe  preložky 
počítame s poklesom tranzitnej dopravy predovšetkým nákladnej dopravy prechádzajúcej cez obec. 
Ostatné  úseky  nadradenej  cestnej  siete  sú  vyhovujúce. Územný  plán  VÚC Nitrianskeho  kraja  tiež 
počíta  s preradením  cesty  druhej  triedy  II/562  do  siete  ciest  prvej  triedy.  Obec  je  vzdialená  od 
okresného mesta  Šaľa  6  km/10 minút,  od  krajského mesta Nitra  24  km/30 minút  a od  hlavného 
mesta Slovenska Bratislavy 86 km/65 minút.  

Obcou  Trnovec  nad  Váhom  prechádza  železničná  trať  číslo  130  (ČR‐Kúty‐Bratislava‐Galanta‐Nové 
Zámky‐Štúrovo‐MR)  tvoriaca  súčasť  medzinárodnej  železničnej  siete  ‐  IV.  pan‐europského 
dopravného koridoru. Stanica situovaná v obci je vybavená tak, aby umožnila aj osobnú aj nákladnú 
prepravu. Cez stanicu prechádza denne 16 párov osobných vlakov, ktoré premávajú medzi Novými 
Zámkami (Štúrovom)a Bratislavou (Kútmi) s možnosťou prestupu v Galante na smer Trnava. V riešení 
dopravy  sme  uvažovali  s  modernizáciou  spomínanej  trate  na  160  km/h  návrhovú  rýchlosť,  čo 
vyžaduje  korekciu  smerového  vedenia  trate,  prestavbu  železničnej  stanice  a  zrušenie  úrovňových 
križovatiek miestnych komunikácií so železničnou traťou. 

Najbližšie  medzinárodné  letisko  k riešenému  územiu  sa  nachádza  v Bratislave  (cca  84  km),  ale 
v dostupnosti  riešeného územia sa nachádzajú ďalšie dve významné  letiská vo Viedni  (cca 146 km) 
a v Budapešti (cca 188 km). Letisko nadregionálneho významu sa nachádza v Nitre v časti Janíkovce. 

Najbližší  prístav  k obci  sa  nachádza  v okresnom  meste  Šaľa  a najbližšie  medzinárodné  prístavy 
v Komárne a v Bratislave na rieke Dunaj. 

Hromadná doprava 
Hromadná doprava  je v súčasnosti zabezpečovaná cestnou autobusovou dopravou a to „verejnou a 
neverejnou“ a železničnou osobnou dopravou. Pod „neverejnou“ autobusovou hromadnou dopravou 
predstavujeme spoje, ktoré odvážajú denne zamestnancov firiem, ktoré pôsobia v bratislavskom a v 
trnavskom  kraji  (napríklad  Volkswagen).  Verejnú  autobusovú  dopravu  na  riešenom  území 
zabezpečuje  SAD  Nové  Zámky.  Obec  je  spojená  s okresným  mestom  Šaľa  denne  s 36  spojmi, 
s krajským mestom Nitra so 17 spojmi. Medzi Trnovcom a Horným Jatovom denne prejde 9 spojov. 
Sieť  zastávok  SAD  je  rovnomerne  rozdelená  po  celom  území  obce.  Súčasné  rozmiestnenie  siete 
zastávok  na  území  obce  považujeme  za  optimálne  preto  sme  ju  nemenili,  ale  prispôsobili  sme  ju 
k rozšíreniu siete miestnych komunikácii a polohe nových mimoúrovňových križovatiek.  

V súčasnosti je osobná železničná doprava zabezpečená cez pracovné dni 16 spojmi osobných vlakov 
v každom  smere, ktoré prevažne premávajú medzi Novými Zámkami a Bratislavou. Vo výhľadovom 
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období  počítame  s modernizáciou  železničnej  trate,  ktorá  bude  spojená  s prestavbou  železničnej 
stanice v obci a s vybudovaním mimoúrovňového prístupu k nástupištiam.  

Cestná doprava 

Sčítanie dopravy 

Komunikácie prvej, druhej  a  tretej  triedy,  ktoré prechádzajú  cez  správne územie obce  spadajú do 
sčítacích  úsekov,  ktoré  sú  uvedené  v  nasledujúcej  tabuľke  (zdroj  Sčítanie  dopravy  2005  a 2010, 
www.ssc.sk). 

Tab. 25 Sčítanie dopravy 

Sčítací úsek  Číslo 
cesty 

Ročné priemerné denné intenzity profilové (sk.voz./24 h)  

Nákladné 
automobily  a 
prívesy 

Osobné 
a dodávkové 
automobily 

Motocykle  Súčet  všetkých 
vozidiel a prívesov 

81360  2005  I/75  2 529  7 207  28  9 764 

2010  2 983  9 910  40  12 933 

Nárast v %  118 %  138 %  143 %  132 % 

82609  2005  II/562  972  3 247  16  4 235 

2010  1 083  3 013  7  4 103 

Nárast v %  111 %  92 %  44 %  97 % 

83020  2005  III/ 

064022 

177  792  9  978 

2010  312  852  10  1 174 

Nárast v %  176 %  108 %  111 %  120 % 

81378  2005  I/75  2 115  3 559  12  5 686 

2010  1 556  5 416  23  6 995 

Nárast v %  73 %  152 %  191 %  123 % 

Zdroj: www.ssc.sk 

 

Z uvedených ročných priemerných denných profilových intenzít pre jednotlivé úseky ciest vyplýva: 

 S výnimkou cesty II/562 intenzita dopravy vzrástla na sledovaných komunikáciách 

prechádzajúcich cez obec, 

 Úsek cesty I/75 medzi Šaľou‐Večou a Trnovcom je preťažená a ako z policajných štatistík 

vyplýva, je v tomto úseku evidovaná zvýšená nehodovosť,  

 Významné zvýšenie objemu dopravy medzi Trnovcom a Šaľou, v období 2005‐2010 intenzita 

dopravy vzrástla o tretinu, 

 Cez obec prechádza zvýšený počet tranzitnej dopravy s veľkým podielom nákladných aut. 

Môžeme konštatovať, že  intenzita dopravy za posledných päť rokov pokračovala v raste, ale okrem 
úseku  cesty  I/75 Trnovec nad Váhom – Šaľa namerané  intenzity nepredstavujú extrémne hodnoty 
a sú  výrazne nižšie než  intenzity merané  v Bratislavskom  kraji. Ako  aj  z výsledkov  sčítania dopravy 
vyplýva preložka cesty I/75 je opodstanená. 
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Miestne komunikácie 

Súčasný stav 

Kostru  miestnej  komunikačnej  siete  tvoria  prieťahy  ciest  nadradenej  dopravnej  infraštruktúry. 
Prieťah cesty prvej triedy I/75 cez územie obce sme zaradili do funkčnej triedy B1 MZ 8,5/50. Prieťah 
cesty druhej  triedy  II/562  je  zaradený do  funkčnej  triedy B2 MZ 8,5/50. Prieťah  cesty  tretej  triedy 
III/064022  je  zaradený  do  funkčnej  triedy  B3 MZ  8,0/40.  Vzhľadom  nato,  že  v  koncepte  riešenia 
počítame  s preložkou prieťahu cesty  I/75  šírkové parametre  spomínaných komunikácii považujeme 
za  vyhovujúce  aj  po  zohľadnení  požiadaviek  MDPT  SR  a správcov  komunikácii.  Ostatné  miestne 
komunikácie sme zaradili do funkčných tried obslužných komunikácií C2 a C3 MOK 7,5/40, 7,0/40,30 
a MOK 3,75/30. Odvodňovanie miestnych komunikácii  je  riešené povrchovo,  čo zužuje disponibilný 
priestor  na  rozšírenie  existujúcich  komunikácii  a chodníkov.  Súčasnú  sieť  miestnych  komunikácii 
považujeme za stabilizovanú a nepredpokladáme rozširovanie ciest v existujúcej zástavbe. Vzhľadom 
na  technický  stav vozovky bude potrebné v budúcnosti  realizovať postupnú  rekonštrukciu povrchu 
vozoviek.  

Návrh riešenia dopravy 

Návrh riešenia dopravy vychádza z: 

 urbanistického návrhu, 

 potreby vybudovania mimoúrovňových križovatiek miestnych komunikácii so železničnou 

traťou číslo 130, 

 preložky prieťahu cesty I/75 mimo zastavaného územia obce. 

Koridor  cesty  III/064022  navrhujeme  ponechať  v súčasnej  polohe  a prebudovať  súčasný  úrovňový 
prechod  cez  železnicu  na  mimoúrovňový.  Počítame  so zaslepením  Lesníkej  ulice  pre  pešiu 
a motoristickú  dopravu.  Zrušené  železničné  priecestie  navrhujeme  nahradiť  vybudovaním 
mimoúrovňového pešieho a cyklistického prechodu cez železničnú trať číslo 130 predlžením Poštovej 
ulice smerom ku križovatke ciest I/75 a II/562. Mimoúrovňové križovanie siete miestnych komunikácii 
so železnicou na konci obce smerom na Nové Zámky  (Horný  Jatov) navrhujeme ponechať a v rámci 
modernizácie železničnej trate rozšíriť. 

Ďalej  počítame  s rozšírením  siete  miestnych  komunikácii.  Navrhujeme  vybudovať  novú  obslužnú 
komunikáciu  na  prepojenie  ulíc  Važská,  Horná,  Zongorova  a Mlynárska.  Vybudovanie  siete 
obslužných  komunikácii  na  zásobovanie  novej  obytnej  výstavby medzi  ulicami  Dolná  –  Šotérova 
a miestnou  základnou  školou.  Vybudovanie  nových  obslužných  komunikácii  na  zásobovanie  novej 
výstavby medzi železnicou a existujúcimi ulicami Krajná a Lesnícka. Ďalej navrhujeme vybudovať novú 
obytnú ulicu C3 MOU 5,5/30 paralelne s Dlhou ulicou, ktorá prepojí ulice Novozámocká a Nitrianska. 
Nové  obslužné  komunikácie  na  zásobovanie  obytnej  zástavby  navrhujeme  vybudovať  vo  funkčnej 
triede  C2 MO  8,0/40  a C3 MO  7,5/30  a C3 MOU  5,5/30.  V priestore medzi  cestami  I/75  –  II/562 
a železničnou vlečkou, ktorá napája areál Dusla, Šaľa, a.s. urbanistický návrh počíta  s vybudovaním 
areálu  agroturistiky.  V rámci  nového  areálu  navrhujeme  umiestniť  parkovisko  pre  návštevníkov 
a zamestnancov.  Poloha  parkoviska  a vstupov  do  areálu  budú  spresnené  v podrobnejších 
dokumentáciách. 

Statická doprava 
Existujúca  štruktúra  bývania  a  občianskej  vybavenosti  nevytvára  zvýšené  nároky  na  odstavné  a 
parkovacie plochy. Pre bývanie v rodinných domoch sa predpokladá odstavenie vozidiel na vlastných 
pozemkoch.  Bytové  domy  nachádzajúce  sa  v  obci majú  najviac  tri  podlažia  a  odstavenie  vozidiel 
miestnych  obyvateľov  je  riešené  na  spevnených  plochách  okolo  domov  a  v  garážach,  ktoré  sa 
nachádzajú na prízemí. Parkovanie vozidiel pre bývanie a pre občiansku vybavenosť je zabezpečené aj 
na  verejných  priestoroch,  všade  tam,  kde  to  umožňuje  šírkový  profil  ulice  a  vozovky  (pozdĺžne  a 
kolmé parkovanie popri vozovke).  Jednotlivé zariadenia občianskej vybavenosti  (železničná  stanica, 
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obchody, cintorín, reštaurácie, atď. ) sú rozmiestnené v obci rovnomerne a popri týchto zariadeniach 
sú  zriadené  parkoviská  pre  4  –  12  vozidiel.  Tieto  parkovacie  plochy  sú  pre  návrhové  obdobie 
dostatočné.  

Súčasný  stav  riešenia  statickej  dopravy  na  území  obce môžeme  hodnotiť  ako  vyhovujúci.  Podľa 
súčasných poznatkov nenavrhujeme zriadenie hromadných parkovísk na území obce.  

Bilancovanie  potreby  parkovacích  státí  vyvolaných  realizáciou  návrhov  urbanistického  riešenia



ÚZEMNÝ PLÁN OBCE TRNOVEC NAD VÁHOM ‐ KONCEPT                   66 

Tab. 26 Výpočet nárokov na riešenie statickej dopravy na rozvojových plochách  

Číslo 
bloku 

Funkcia  Merná jednotka  Počet 
merných 
jednotiek 

Dlho‐dobé 
stojiská 

Krátko‐dobé 
stojiská 

Celkový počet stojísk v 
posudzovanom 
urbanistickom bloku 

Riešenie statickej dopravy 

NB1  bývanie v RD  počet obyvateľov  332  110  2  112  Dlhodobé  státie  na  vlastných  pozemkoch, 
krátkodobé  státie  pozdĺž  obslužných 
komunikácií. 

NB2  bývanie v RD  počet obyvateľov  31  10  1  11 

NB3  bývanie v RD  počet obyvateľov  37  12  1  13 

NB4  bývanie v RD  počet obyvateľov  19  6  1  7 

NB5  bývanie v RD  počet obyvateľov  12  4  1  5 

NB6  bývanie v RD  počet obyvateľov  40  13  1  14 

NB7  bývanie v RD  počet obyvateľov  31  10  1  11 

NB8  bývanie v RD  počet obyvateľov  25  8  1  9 

NB9  bývanie v RD  počet obyvateľov  25  8  1  9 

NB10  bývanie v RD  počet obyvateľov  56  18  1  19 

NB11  bývanie v RD  počet obyvateľov  118  39  1  40 

NB12  bývanie v RD  počet obyvateľov  56  18  1  19 

NB13  bývanie v RD  počet obyvateľov  133  44  1  45 

NB14  bývanie v RD  počet obyvateľov  53  17  0  17 

NC1  bývanie v RD  počet obyvateľov  233  77  1  78 

NC1  bývanie v BD  počet obyvateľov  223  74  1  75 

NE1  občianska vybavenosť  zamest./návšť.  55/300  2  10  12  Verejné parkoviská pre zamestnancov 

 a návštevníkov. NE2  občianska vybavenosť  zamest./návšť.  45/250  2  8  10 

NOK1  výroba  zamest.  320  7  4  11  Verejné parkoviská pre zamestnancov. 

NRA1  agroturistika  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  Parkovanie riešené na vlastných pozemkoch. 
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Pri stanovení celkového počtu stojísk sme počítali s nasledujúcimi súčiniteľmi : 

 súčiniteľ vplyvu stupňa automobilizácie 0,95, 

 súčiniteľ vplyvu veľkosti obce 0,3, 

 súčiniteľ vplyvu polohy riešeného územia 0,5, 

 súčiniteľ deľby prepravnej práce 1,2. 

Železničná doprava 
Trnovec nad Váhom  leží na  železničnej  trati  číslo 130 Kúty‐Štúrovo.  Železničná  trať prechádza  cez 
územie obce a je situovaná v zastavanom území obce. Spomínaná stanica slúži ako na osobnú, tak aj 
nákladnú prepravu.  Železničná  stanica  Trnovec nad Váhom  je  zaradená do  kategórie  „vlakotvorná 
stanica“,  to  znamená,  že  disponuje  potrebnou  infraštruktúrou  na  spracovanie  končiacich 
a zostavovanie  východzích  relačných  vlakov.  V súčasnosti  disponuje  šiestimi  dopravnými  a štyrmi 
manipulačnými koľajiskami. Hlavnou úlohou železničnej stanice je zásobovanie priemyselného areálu 
Duslo  Šaľa,  a.s..  Napojenie  areálu  je  zabezpečené  železničnou  vlečkou,  ktorá  je  napojená  zo 
železničnej stanice Trnovec nad Váhom. V súčasnosti železničnú prepravu smerujúcu do areálu Duslo 
Šaľa,  a.s.  zabezpečujú  okrem  spoločnosti  Cargo  Slovakia  aj  ďalšie  súkromné  spoločnosti.  Súčasnú 
infraštruktúru  železničnej  stanice  môžeme  považovať  za  stabilizovanú  a jej  rozšírenie  nie  je 
plánované. Výhľadovo  je plánovaná modernizácia  železničnej  trate  číslo 130 na návrhovú  rýchlosť 
160 km/h,  čo  si vyžiada prestavbu  železničného mostu nad  riekou Váh a s tým  súvisí aj preloženie 
železničnej  trate  z dôvodu  úpravy  smerových  oblúkov.  Táto  úprava  je  súčasťou  dlhodobého 
strategického  plánu  ŽSR.  Ďalej  je  výhľadovo  plánované  vybudovanie  odbočky  z trate  číslo  130 
smerom  na  Nitru  s cieľom  skvalitniť  napojenie  krajského mesta.  Táto  výhľadovo  plánovaná  trasa 
poslúži aj ako koridor budúcej vysokorýchlostnej železnice. V súčasnosti ďalšie podrobnosti ohľadom 
vedenia  tejto  novej  trate  nie  sú  k dispozícii  nakoľko  v súčasnosti  ŽSR  nemá  túto  trať  zahrnutú  do 
svojej  rozvojovej  stratégie.  Trasu  spomínanej  železničnej  trate  preberáme  z platného  územného 
plánu VÚC Nitrianskeho kraja. Uvedené návrhy sú zachytené v grafickej časti. 

Vodná doprava 
Obec  Trnovec  nad  Váhom  leží  v dotyku  s  riekou  Váh,  avšak  nedisponuje  so  žiadnym  zariadením 
vodnej  dopravy.  Podľa  „Európskej  dohody  o  hlavných  vnútrozemských  vodných  cestách 
medzinárodného  významu“  je  rieka  Váh  zaradená  do  siete  vnútrozemských  vodných  ciest  s 
medzinárodným  významom  pod  označením  E  81. Najbližší  prístav  na  spomínanej  vodnej  ceste  sa 
nachádza v Šali a na rieke Dunaj, do ktorého je Váh zaústený v Komárne. Šaliansky prístav je z obce 
dostupný výlučne cestnou dopravou. 

Letecká doprava 
Na riešenom území  je situované AGROLETISKO HORNY  JATOV.  Jedná sa o asfaltovú plochu šírky 12 
metrov a dĺžky 490 metrov. Využitím letiska je možné lietať do výšky 300 m nad terén nakoľko sa tu 
nenachádza  riadiaca  veža.  Územne  letisko  patrí  pod  TMA  (koncovú  riadenú  oblasť)  Bratislava  2. 
Letisko  je  vhodné  pre  ultraľahké  lietadlá  do  celkovej  vzletovej  hmotnosti  480  kg, motorizované 
závesné  klzáky  (MZK)  a na  účely motorového  padákového  lietania  (MPK).  Uvedené  letisko  nie  je 
evidované v nadradených dokumentáciách a nepočíta sa s jeho rozšírením alebo prestavbou. Takisto 
nie  je  stanovené  ani  ochranné  pásmo  letiska.  V návrhu  riešenia  rešpektujeme  súčasný  stav 
a nepočítame s rozšírením, alebo prekategorizovaním existujúceho letiska. 

Pešia a cyklistická doprava 
Na riešenom území v súčasnosti neexistujú vybudované cyklistické cesty. Podľa schválenej koncepcie 
siete  nadregionálnych  cyklistických  ciest  (vypracoval  SCK  Piešťany)  na  pravom  brehu  rieky  Váh  je 
vedená trasa Vážskej cyklomagistrály, ktorá  leží na opačnej strane Váhu a neprechádza cez správne 
územie obce. Vzhľadom na rovinatý charakter riešeného územia má cyklistika veľmi dobré danosti. 
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V súčasnosti  sa  bicykel  ako  dopravný  prostriedok  teší  veľkej  obľube medzi miestnymi  obyvateľmi 
hlavne  v  letnom  období.  Cyklisti  využívajú  miestnu  komunikačnú  sieť  a  vzhľadom  na  súčasnú 
intenzitu motoristickej  dopravy  takýto  stav,  okrem  zberných  komunikácií  je  únosný.  Bicykel  ako 
dopravný prostriedok slúži aj na prepojenie odľahlejších osád, ktoré správne patria k obci, ale  ležia 
v niekoľkokilometrových  vzdialenostiach.  Problém  predstavujú  cyklistické  prepojenia  medzi  Šaľou 
a Trnovcom a medzi Trnovcom a Horným  Jatovom, nakoľko cyklisti využívajú na presun cestu prvej 
triedy  I/75,  ktorá  nie  je  na  to  v súčasnosti  prispôsobená  (nemá  dostatočnú  šírku).  Preto  v návrhu 
riešenia navrhujeme  využiť existujúcu účelovú panelovú  cestu,  ktorá  spája Trnovec nad Váhom  so 
Šaľou Večou na vybudovanie cyklistickej cesty. Táto cyklocesta by v budúcnosti mohla byť súčasťou 
rekreačnej trasy spájajúcej vodné dielo Kraľová nad Váhom s vodným dielom Selice cez Šaľu. V rámci 
spracovania  územného  plánu  obce  sme  v grafickej  časti  dopravného  riešenia  vyznačili  návrh 
základnej  siete  cyklistických  trás,  ktoré  prepoja  obec  s okresným  mestom  Šaľa  a tiež  prepoja 
jednotlivé miestne časti.  

Sieť peších chodníkov na území obce má z hľadiska šírkových pomerov nehomogénny charakter. Vo 
väčšine miestnych ulíc je vybudovaný aspoň jednostranný chodník šírky 0,6 až 1,5 metra. Sieť peších 
ciest  považujeme  za  stabilizovaný.  V intraviláne  obce  je  situovaná  železnica  a  železničná  stanica, 
ktorá  predstavuje  bariéru  pre  peších  a cyklistov.  V návrhu  riešenia  navrhujeme  vybudovať 
mimoúrovňový prechod cez železničnú trať číslo 130 predlžením Poštovej ulice smerom ku križovatke 
ciest I/75 a II/562. 

Ochranné pásma dopravnej infraštruktúry 
Podľa  zákona  číslo  513/2009  Z.z.  o dráhach  „hranica  ochranného  pásma  dráhy  je  pre  železničnú 
dráhu 60 metrov od osi krajnej koľaje, najmenej však 30 metrov od vonkajšej hranice obvodu dráhy“. 
Ochranné  pásmo  pre  železničnú  trať  ČR‐Kúty‐Štúrovo‐MR  (trať  číslo  130)  je  stanovené  šírkovým 
parametrom 60 m od krajnej osi koľaje. Ochranné pásmo pre železničnú vlečku do areálu podniku 
DUSLO Šaľa, je stanovené šírkovým parametrom 30 m od vonkajšej hranice obvodu dráhy. Ochranné 
pásmo  zohľadňuje  ochranu  územia  z  hľadiska  bezpečnosti  a  nepriaznivých  účinkov  hluku. 
Obmedzenia a zákazy využitia územia v ochrannom pásme tratí určuje traťový orgán. 

Hranice  cestných  ochranných  pásiem  sú  určené  zvislými  plochami  vedenými  po  oboch  stranách 
komunikácie a to vo vzdialenosti: 

cesta I. triedy (vzdialenosť od vozovky)             50 m, 

cesta II. triedy (vzdialenosť od vozovky)            25 m, 

cesta III triedy (vzdialenosť od vozovky)           20 m, 

zberné komunikácie v intraviláne            15 m. 

V cestných ochranných pásmach je zakázaná alebo obmedzená činnosť, ktorá by mohla ohroziť cesty 
a miestne komunikácie, ako aj premávku na nich. Výnimky zo zákazu povoľuje príslušný cestný orgán. 
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Návrh verejného technického vybavenia 

2.14.1 Vodné hospodárstvo 

Hydrologické pomery 

Katastrálne územie obce Trnovec nad Váhom patrí do povodia rieky Váh a vodné toky vyskytujúce sa 
na  jej území do  správy Povodia Váhu. Obec  leží na  ľavom brehu  rieky. Dominantou  siete vodných 
tokov je rieka Váh. Sieť vodných tokov je okrem Váhu tvorená mŕtvym ramenom rieky, Trnoveckým 
mŕtvym  ramenom  (Vizzaláš),  potokom  Trnovec,  Dlhým  kanálom  a  ďalšími  vodnými  plochami.  V 
minulosti  za  obcou  pretekalo  rameno  rieky  Váh,  ktoré  vytváralo  s  hlavným  tokom  ostrov  tzv. 
Amerika. Vybudovaním odkalísk popolčeka pre  tepláreň chemického podniku Duslo Šaľa, bolo  toto 
rameno prerušené a  v  súčasnosti  jeho  časť  tvorí už  len Trnovecké mŕtve  rameno Váhu. Tvoria ho 
lužné lesy vŕbovo‐topoľové a mokraďové spoločenstvá. V blízkosti odkalísk sa nachádza jedno umelo 
vytvorené  jazero  ‐  Amerika  I.  Na  okraji  obce  v  smere  na  Nitru  sa  ďalej  nachádza  chovný  rybník 
Vizzaláš a Trnovecké mŕtve rameno. Je to chránený prírodný výtvor charakteristický najmä výskytom 
mokraďových  spoločenstiev,  trávy  a  rákosia.  V  strede  obce  sa  ešte  nachádza  ďalší  chovný  rybník 
Vermek. Vodné plochy tvoria 3,57 % celého katastra obce. 

Vodnosť týchto potokov závisí na zrážkových pomeroch. Minimálne prietoky na povrchových tokoch 
sú  obyčajne  v  zimných mesiacoch  v  januári  až marci  pred  topením  snehov,  ale  aj  koncom  leta  a 
začiatkom  jesene.  Maximálne  prietoky  prichádzajú  s  topením  snehovej  pokrývky  a  s  príchodom 
väčších dažďov v marci, apríli až v máji. 

Zásobovanie pitnou vodou 

Súčasný stav 

V obci Trnovec nad Váhom  je vybudovaný obecný vodovod v celom rozsahu obce a bol uvedený do 
trvalej  prevádzky  v roku  1972.  Zdrojom  vody  pre  zásobovanie  obce  je  vodný  zdroj  Jelka.  Obec 
Trnovec nad Váhom  je napojená prívodným potrubím DN 300 na SV Šaľa  cez  rozvodné – výtlačné 
potrubia časti Šaľa – Veča, ktoré sú zásobované z čerpacej stanice diaľkovodu Jelka – Galanta ‐ Nitra 
v Šali. 

Kapacita ČS Šaľa Qp = 55,0 l/s, Qmax = 140,0 l/s.  

Okrem Trnovca nad Váhom sú zo Skupinového vodovodu Šaľa zásobované mesto Šaľa a obce Veča ( I. 
a II. tlakové pásmo ), Dlhá nad Váhom, Kráľová nad Váhom a Diakovce.  

Tab. 27 Prehľad jestvujúcich potrubí obecnej vodovodnej siete ‐ súčasnosť 

Potrubie, vetva  DN (mm)  Materiál  Dĺžka (m)  Rok kolaudácie  Poznámka 

Prívodné potrubie   300  AC  2 096,0  1972  Z SKV Šaľa 

300  lPE   60,0  1972   

300  LT   24,0  1972   

Prív. potrubie spolu       2 180,0  1972   

Obecná vodovodná sieť 

A  200  PVC   1 064,0  1972   

150  LT   986,0  1972   

100  PVC   416,0  1972   

A spolu       2 466,0  1972   

A1  100  PVC   160,0  1972   

A2  100  PVC   497,0  1972   

A2‐1  100  PVC   102,0  1972   

A3  150  PVC   387,0  1972   
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Potrubie, vetva  DN (mm)  Materiál  Dĺžka (m)  Rok kolaudácie  Poznámka 

A3‐1  100  PVC   440,0  1972   

A3‐1‐1  100  PVC   444,0  1972   

A‐3‐1‐1‐1  100  PVC   223,0  1972   

A4  100  PVC   495,0  1972   

A4‐1  100  PVC   256,0  1972   

A4‐2  100  PVC   398,0  1972   

A5  150  LT   243,0  1972   

A6  100  LT   326,0  1972   

A6‐1  100  LT   360,0  1972   

100  PVC   12,0  1972   

A6‐1 spolu  100     372,0     

A7  100  LT   232,0  1972   

 80  PVC   196,0  1972   

A7 spolu       428,0     

A8  100  PVC   347,0  1972   

A8‐1  100  PVC   80,0  1972   

B  100  PVC   1 781,0  1972   

150  LT   555,0  1972   

B spolu       2 336,0     

B1  200  PVC   414,0  1972   

B2  100  PVC   326,0  1972   

B3  100  PVC   335,0  1972   

B3‐1  100  PVC   435,0  1972   

B4  100  PVC   76,0  1972   

B5  100  PVC   137,0  1972   

B6  100  PVC   154,0  1972   

C  100  PVC   975,0  1972   

150  PVC   540,0  1972   

C1  100  PVC   949,0  1972   

C2  100  PVC   197,0  1972   

C2‐1  100  PVC   261,0  1972   

Vodovodná  sieť 
spolu 

100  PVC  14 799,0     

Prívodné potrubie        2 180,0     

Vodovod spolu       16 979,0     

 

Rozvodná vodovodná sieť je zaokruhovaná, okrajové časti sú vetvové. Rozvodná vodovodná sieť tvorí 
jedno tlakové pásmo. Podľa prevádzkovateľa je technický stav obecného vodovodu dobrý. 

Celkový počet obyvateľov: 2 728 rok 2010  

Počet pripojených obyvateľov: 2 648 ‐ čo predstavuje 96,6 percentné zásobovanie obyvateľstva obce. 

Počet vodovodných prípojok: 722 ks 
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Meranie  spotreby  vody  pre  obec  je  na  začiatku  obce  vo  vodomerovej  šachte  a pre  jednotlivé 
nehnuteľnosti rodinných domov fakturačnými vodomermi vo vodomerových šachtách situovaných na 
pozemkoch majiteľov nehnuteľností. 

Prevádzkovateľom  verejného  vodovodu  je  na  základe  uzatvorenej  zmluvy  Západoslovenská 
vodárenská spoločnosť a.s. Nitra, OZ Šaľa, VPS Šaľa.  

Bilancia potreby vody pre súčasnosť 

Výpočet potreby vody pre súčasnosť  

Potreba pitnej vody pre obec Trnovec nad Váhom pre  súčasnosť  je určená podľa Zb.z. 684/ 2006, 
Vyhlášky  Ministerstva  životného  prostredia  SR  zo  14.  novembra  2006,  ktorou  sa  ustanovujú 
podrobnosti o technických požiadavkách na návrh, projektovú dokumentáciu  a výstavbu  verejných 
vodovodov a verejných kanalizácií. 

Počet obyvateľov:  2 728 (rok 2010) 

a. Špecifická potreba vody na obyvateľa podľa vybavenosti:  

•  145 l/obyv./deň ‐ 4,0 % = 108 obyvateľov  

•  135 l/obyv./deň ‐ 78,0 % = 2 093 obyvateľov  

•  100 l/obyv./deň ‐ 18,0 % = 470 obyvateľov 

•   40 l/obyv./deň ‐ = 57 obyvateľov 

b.  Špecifická potreba vody pre základnú vybavenosť:  25 l/obyv./deň 

  (podľa kategórie veľkosti obce ‐ od 1001 ‐ do 5000 obyv.)  

c.  Špecifická potreba  vody pre  jednotlivých podnikateľov, ostatných  zamestnancov  a  školy  je 
zahrnutá v špecifickej potrebe vody pre základnú vybavenosť, čo vyplynulo z porovnania výpočtov 

Priemerná denná potreba vody Qp: 

 Qpobyv = 347,50 m3/deň = 4,02 l/s 

 Qpvyb. = 68,52 m3/deň = 0.79 l/s 

Priemerná denná potreba vody Qp‐spolu: 415,70 m3/deň = 4.81 l/s 

Maximálna denná potreba vody Qm:   (kd=1,6) 

 Qm = 415,70 m3/deň x 1,6 = 665,12 m3/deň = 7,68 l/s 

 

Maximálna hodinová potreba vody Qh: (kh=1,8) 

 Qh = 665,12 m3/h x 1,8 = 50,00 m3/h = 13,88 l/s 

Priemerná ročná potreba vody: Qročné = 151 730 m3  

Tab. 28 Prehľad potrieb vody ‐ súčasnosť 

Obec  Počet 
obyv. 

Roč.  potr. 
vody 
(výpočet) 

Priemerná  potreba 
vody Qp 

Max.  denná  potreba 
vody Qm 

Max.  hod. 
potr. vody Qh 

m³/d  l/s  m³/d  l/s  l/s 

Trnovec  2 728  151 730  415,70  4,81  665,12  7,68  13,88 

Tab. 29 Prehľad potrieb vody – rok 2005 a 2010 

Rok  Počet  zásobovaných 
obyvateľov 

Údaje  o spotrebe  fakturovanej  vody  za 
rok (m³) 

Hodnoty  ročnej  potreby  vody 
určené výpočtom (m³) 

2005  2 541  86 492  ‐ 

2010  2 684  78 847  151 730 
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Tab. 30 Údaje od prevádzkovateľa vodovodu: 

Parameter   

dĺžka prívodného potrubia  2 180 m 

dĺžka vodovodnej siete  14 799 m 

dĺžka vodovodu spolu  16 979 m 

počet odberných miest (vodomerov)  721 

obyvateľstvo  710 

ostatné  11 

počet zásobovaných obyvateľov  2 684 ‐ 96,6 % zás. obyv. 

údaj o počte obyv. – OÚ Trnovec nad Váhom  2 728 obyv. 

dimenzie rozvodnej obecnej vodovodnej siete  DN  300  –  AC,lPE,  LT  –prívodné  potrubie
DN  200  –  PVC,150‐LT,  PVC,  100‐LT,  PVC,  80‐PVC, 
vodovodná obecná sieť 

spotreba vody spolu na základe fakturácie  78 847 m³/rok 

 

Poznámka: údaje o spotrebe  vody  za  rok 2005  a údaje o  verejnom  vodovode  sú  z Prevádzkového 
poriadku SV Šaľa –  časť Trnovec nad Váhom, vypracovaný spoločnosťou  INERKO v r. 2006 pre ZsVS 
Nitra 

Návrh riešenia 

Podkladom pre vodohospodársku časť  je urbanistický návrh rozvoja obce, ktorý rieši rozvoj obce. V 
návrhu  ide  o  rozvoj  v 14‐tich  lokalitách  o rozšírenie  bytového  fondu,  charakter  zástavby  rodinné 
domy(NB1‐NB14), v jednej lokalite to bude zmiešané územie zástavba rodinnými domami a bytovými 
domami  s občianskou  vybavenosťou(NC1),  v  dvoch  lokalitách  sú  plochy  pre  vyššiu  občiansku 
vybavenosť(NE1‐2) a lokalita agroturistiky(NRA1) a jednej lokality výrobného charakteru NOK1. 

Prehľad potrieb vody pre jednotlivé lokality je uvedený v nasledujúcich výpočtoch a tabuľkách.  

Výpočet  potreby  vody  je  urobený  podľa  Vyhlášky  č.  684  Zb.  zákonov  Ministerstva  životného 
prostredia SR zo 14. novembra 2006, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách 
na návrh, projektovú dokumentáciu a výstavbu verejných vodovodov a verejných kanalizácií. 

Lokalita NR1, bez nároku na vodu z obecného vodovodu  

V  lokalite NOK1 navrhujeme  riešiť zásobovanie vodou  individuálne studňou vzhľadom na odľahlosť 
voči obecnému vodovodu 

Rozvoj obce v rozsahu návrhu urbanistického riešenia si vyžiada rozšírenie obecnej vodovodnej siete 
oproti  jestvujúcej.  V  tabuľkách  č.  35  a  36  je  zdokumentované  orientačne  možné  rozšírenie 
vodovodnej  siete  v  jednotlivých  rozvojových  lokalitách.  Presný  rozsah  rozšírenia  bude  určený  po 
podrobnom  zameraní  rozvojových  lokalít v  ďalšom  stupni PD, v  štúdiách  jednotlivých  lokalít. Nové 
vodovodné potrubia navrhujeme realizovať s minimálnym profilom DN 80 a DN 100, z materiálov buď 
tvárna  liatina alebo polyetylén. Meranie spotreby vody navrhujeme meracím zariadení, ktoré bude 
inštalované v šachtách na jednotlivých nehnuteľnostiach v rozvojových lokalitách.  

V nových  lokalitách navrhujeme viesť vodovodné potrubia v  spoločných koridoroch pre  inžinierske 
siete najlepšie v zelených pásoch mimo telesa komunikácie. Pre lepšiu prevádzku vodovodu je treba 
zaokruhovať vodovodné potrubia v čo najväčšej možnej miere. 
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Tab. 31 Prehľad rozšírenia vodovodnej siete v jednotlivých rozvojových lokalitách 

P. č.  Lokalita  Dimenzia  potrubia 
( v mm) 

Materiál potrubia  Dĺžka  potrubia 
(v m) 

Poznámka 

1.  NB1  DN 100  PE  1 860,0   

2.,3.  NB2,NB3  DN 100  PE  165,0   

4.‐9.  NB4 – NB9        Napojené na jestvujúcu sieť 

10.  NB10  DN 100  PE  320,0   

11.  NB11  DN100  PE  540,0   

12.  NB12, NE1  DN 100  PE   117,0  Spolu s NE1 

13.  NB13  DN 100  PE  954,0   

14.  NB14  DN 100  PE  390,0   

15.  NC1  DN 100  PE  685,0   

16.  NE2  DN 100  PE  103,0   

17.  NTI1        Napojené  na  prívodné 
potrubie 

Spolu:  DN 100  PE  5134   

 

Výpočet potreby vody pre navrhovaný stav 

Tab. 32 Potreby vody pre jednotlivé rozvojové lokality  

P. 
č. 

Lokalita  Funkčné 
využitie 

Počet  RD 
chát  

Počet 
obyvat 
návšt. 

Počet 
zamest
. 

Potreba vody 

Priem. den. Qp  Max. den. Qm  Max. hod. Qh 

m³/d  l/s  m³/d  l/s  m³/h  l/s 

1.  NB1  bývanie RD  107  332  ‐  44,82  0,519  71,70  0,830  5,38  1,49 

2.  NB2  bývanie RD  10  31  ‐  2,16  0,025  3,45  0,040  0,26  0,07 

3.  NB3  bývanie RD  12  37  ‐  2,97  0,034  4,75  0,054  0,35  0,10 

4.  NB4  bývanie RD  6  19  ‐  2,56  0,030  4,10  0,047  0,31  0,08 

5.  NB5  bývanie RD  4  12  ‐  1,62  0,019  2,59  0,030  0,19  0,05 

6.  NB6  bývanie RD  13  40  ‐  5,40  0,063  8,64  0,100  0,65  0,18 

7.  NB7  bývanie RD  10  31  ‐  4,18  0,048  6,69  0,077  0,50  0,14 

8.  NB8  bývanie RD  8  25  ‐  3,38  0,039  5,41  0,063  0,41  0,11 

9.  NB9  bývanie RD  8  25  ‐  3,38  0,039  5,41  0,063  0,41  0,11 

10.  NB10  bývanie RD  18  56  ‐  7,56  0,087  12,10  0,140  0,91  0,25 

11.  NB11  bývanie RD  38  118  ‐  15,93  0,18  25,49  0,295  1,91  0,53 

12.  NB12  bývanie RD  18  56  ‐  7,56  0,087  12,10  0,140  0,91  0,25 

13.  NB13  bývanie RD  43  133  ‐  17,96  0,210  28,73  0,332  2,15  0,60 

14.  NB14  bývanie RD  17  53  ‐  7,16  0,083  11,45  0,133  0,86  0,24 

Spolu  302  938  ‐  126,63  1,47  202,61  2,35  15,20  4,22 

15.  Zmiešané 
územie NC1 

bývanie RD  75  233  ‐  37,28  0,431  59,65  0,690  4,46  1,24 

bývanie BD  72  223  ‐  37,91  0,438  60,65  0,702  4,55  1,26 

Šport      ‐  Bez nároku na vodu z obecného vodovodu 

Spolu:  147  456  ‐  75,19  0,869  120,30  1,392  9,01  2,50 

Spolu bývanie  459  1 424  ‐  201,82  2,339  322,91  3,742  24,21  6,72 

16.  NE1  Občianska 
vybavenosť 

‐  ‐  55  2,75  0,032  4,40  0,051  0,33  0,09 

17.  NE2  Občianska  ‐  ‐  45  2,25  0,026  3,60  0,042  0,27  0,07 
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P. 
č. 

Lokalita  Funkčné 
využitie 

Počet  RD 
chát  

Počet 
obyvat 
návšt. 

Počet 
zamest
. 

Potreba vody 

Priem. den. Qp  Max. den. Qm  Max. hod. Qh 

m³/d  l/s  m³/d  l/s  m³/h  l/s 

vybavenosť 

18.  NOK1  výroba  Bez nároku na vodu 
z obecného 
vodovodu –
zásobovanie zo 
studne v 

20  1,00  0,012  1,60  0,018  0,12  0,03 

19.  NTI1  GTE,BPS  ‐  ‐  5  0,60  0,007  0,96  0,011  0,07  0,02 

20.  NR1  rekreácia  ‐  ‐  ‐  Bez nároku na vodu z obecného vodovodu 

Spolu OV  ‐  ‐  100  5,00  0,058  8,00  0,093  0,60  0,16 

Spolu výroba   ‐  ‐  130  15,00  0,175  24,00  0,278  1,79  0,50 

Spolu:   ‐  1 424  230  221,82  2,572  354,90  4,111  26,60  7,38 

 

Pre  výpočet  potreby  vody  sú  použité  hodnoty  potrieb  vody  pre  súčasnosť  z  tabuľky  č.  32  a  36  ‐ 
hodnoty  potrieb  vody  pre  obyvateľstvo,  základnú  občiansku  a  technickú  vybavenosť,  zóny 
agroturistiky pre rozvojové lokality návrhu. 

Tab. 33 Prehľad potrieb pitnej vody pre obec ‐ návrh  

Časový horizont  Počet 
obyvateľ. 

Počet 
zamest. 

Potreba vody 

Priemerná  denná 
Qp 

Maximálna  denná 
Qm 

Maxim. 
hodinová Qh 

Priemerná 
ročná Qr 

m³/d  l/s  m³/d  l/s  m³/h  l/s  m³/r 

Súčasnosť  2 728    415,70  4,81  665,12  7,68  50,00  13,88  151 730 

Návrh  1 424  230  221,82  2,572  354,90  4,11  26,60  7,38  80 964 

Spolu:  4 152  230  637,52  7,38  1 020,00  11,80  76,60  21,26  232 694 
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Závery 

Z výpočtov a posúdenia vyplýva: 

 Porovnanie  výsledkov  výpočtu  potrieb  vody  ukázalo,  že  vypočítané  hodnoty  potreby  vody 
prekračujú skutočnú spotrebu vody uvádzanú v prevádzkovom poriadku. 

 Pre  rozvojové  lokality  bude  nutné  dobudovať  vodovodné  potrubia  a  vodovodné  prípojky,  ich 
presný rozsah bude určený pri podrobnom riešení jednotlivých rozvojových lokalít  

 systém zásobovania pitnou vodou vyhovuje a nebude sa meniť  

Odvádzanie a likvidácia odpadových vôd 
Odvádzanie splaškových vôd 

Súčasný stav 

Obec  Trnovec  nad  Váhom má  vybudovanú  obecnú  kanalizáciu.  Táto  bola  riešená  v nasledujúcich 
etapách: 

 V roku 1994 bol  vypracovaný projekt Kanalizácia – Trnovec nad Váhom,  ktorý  vypracovala 
firma  VOKA  Bratislava  a následne  v tom  istom  roku  bolo  vydané  stavebné  povolenie 
a zahájená výstavba 

 Stavba kanalizácie sa realizovala postupne a  

 1. časť bola daná do prevádzky v roku 1995 

 2. časť v roku 1999 

 3. časť v roku 2003 

 4. časť v roku 2004 

 

Vzhľadom  na  konfiguráciu  terénu  v obci  je  kanalizácia  riešená  ako  tlaková  so  zbernými 
prečerpávacími  šachtami  domovými  pre  každú  nehnuteľnosť  jednotlivo.  Toto  riešenie  vyplynulo 
z okolnosti,  že  v čase  realizácie  bol  minimálny  záujem  o pripojenie  a z toho  dôvodu  by  bolo 
budovanie verejných zberných prečerpávacích šachiet neekonomické. 

Obecná  tlaková  kanalizácia  je  vybudovaná  v celom  rozsahu  obce  z nasledujúcich  materiálov 
a dimenzií:  

 DN 200, D225 tlakové potrubie PVC do ČOV Duslo Šaľa 

 DN 150, D160; DN 100, D110; DN80,D90 – PVC 

 DN50,D63 – PE 

 

Domové  čerpacie  stanice  sú  vybavené  drtiacimi  čerpadlami,  ktoré  dopravujú  splaškové  vody  do 
kanalizačnej siete. Prevádzka  je plneautomatizovaná a vyžaduje si pravidelnú prevádzkovú kontrolu 
zariadení prečerpávacích staníc. Elektrické napájanie  čerpacích staníc  je priamo z uličnej elektrickej 
siete.  

Splaškové  vody  sú  z obecnej  kanalizačnej  siete dopravované  tlakovým potrubím DN 200 – PVC do 
ČOV  Duslo  Šaľa,  kde  sú  čistené.  ČOV  Duslo  Šaľa  je  biologická  ČOV  o  kapacite  500  m3/h,  ktorá 
zabezpečuje  čistenie  priemyselných  odpadových  vôd  a splaškových  odpadových  vôd  z podniku 
s jednotlivými  stupňami  čistenia:  odpieskovanie  splaškových  odpadových  vôd,  fyzikálno–chemické 
predčistenie  (homogenizácia  organických  odpadových  vôd  a odstránenie  primárneho  kalu, 
koagulácia,  biosorpcia  s prevzdušňovaním  a oddeľovanie  kalu),  a biologické  čistenie  (zmiešavanie 
predčistených  organických  a anorganických  odpadových  vôd  a  odpieskovaných  splaškových 
odpadových  vôd,  zachytávanie  hrubých  nečistôt,  dvojstupňová  aktivácia  s prevzdušňovaním, 
nitrifikácia,  oddeľovanie  kalu). Vyčistené  odpadové  vody  sú  prečerpávané  na  odkalisko Amerika  I, 
ktoré slúži na akumuláciu a regulované vypúšťanie vyčistených odpadových vôd s vyústením do toku 
Váh. Množstvo  privedených  odpadových  vôd  z obce  Trnovec  nad Váhom  do  ČOV  sa meria  denne 
(priem.  prítok  110  –  120 m3  /deň,  čo  predstavuje  cca  90  kg  CHSK  denne). MCHB  ČOV  prioritne 
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zabezpečuje  čistenie  priemyselných  odpadových  vôd  z výrobných  prevádzok  spoločnosti.  Na  ČOV 
v súčasnosti sa realizuje rekonštrukcia s termínom dokončenia do konca roka 2012.  

Tab. 34 Prehľad jestvujúcich potrubí obecnej kanalizačnej siete ‐ súčasnosť 

Vetva  DN /D(mm)  Materiál  Dĺžka (m)  Rok kolaudácie  Poznámka 

Prívodné  potrubie 
tlakové 

200/225  PVC  2 096,0  1995, 1999   

Obecná kanalizačná sieť 

A  150/160  PVC   221,0  1999   

100/110  PVC   437,0  1999   

80/90  PVC   395,0  1999   

50/63  PE   401,0  1999, 2003   

A spolu       1 454,0  2004   

A1  80/90  PVC   266,0  1999   

A2  50/63  PE   214,0  1999   

A3  50/63  PE   511,0  1999   

A4  80/90  PVC   322,0  2004   

50/63  PE   181,0  2004   

A4 spolu       503,0     

A4‐1  50/63  PE   104,0  2004   

A4‐2  50/63  PE   85,0  2004   

A5  50/63  PE   156,0  1999   

A6  50/63  PE   246,0  1999   

A7  50/63  PE   176,0  1999   

A8  80/90  PVC   175,0  2003   

50/63  PE   219,0  2003   

A8 spolu       394,0     

A8‐1  80/90  PVC   105,0  2003   

50/63  PE   222,0  2003   

A8‐1 spolu       327,0     

A8‐1.1  50/63  PE   50,0  2003   

A9  50/63  PE   323,0  1999   

A10  80/90  PVC   96,0  2003   

50/63  PE   106,0  2003   

A10 spolu       202,0     

A11  50/63  PE   94,0  2004   

A12  50/63  PE   93,0  2004   

B  80/90  PVC   162,0,0  2003   

50/63  PE   369,0  2003   

B spolu       531,0     

B1  80/90  PVC   245,0  2003   

50/63  PE   254,0  2003   

B1 spolu       499,0,0     

B1.1  50/63  PE   188,0  2003   
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Vetva  DN /D(mm)  Materiál  Dĺžka (m)  Rok kolaudácie  Poznámka 

B1.2  50/63  PE   90,0  2003   

B2  80/90  PVC   185,0  2004   

50/63  PE   151,0  2004   

B2 spolu       336,0     

B3  50/63  PE   136,0  20042   

C  100/110  PVC   133,0  1999   

80/90  PVC   648,0  1999   

50/63  PE   198,0  2004   

C spolu       979,0     

C1  80/90  PVC   401,0  1999   

50/63  PE   406,0  1999   

C1 spolu       807,0     

C1.1  50/63  PE   88,0  2004   

C1.2  50/63  PE   173,0  2004   

C2  50/63  PE   246,0  1999   

C2.1  50/63  PE   79,0  2004   

D  80/90  PVC   309,0  1999   

D1  50/63  PE   419,0  1999   

E  80/90  PVC   10,0  1999   

50/63  PE   397,0  1999   

E spolu       407,0     

E1  50/63  PE   395,0  1999   

Spolu potrubia  50/63  PE   6 689,0     

Spolu potrubia  80/90  PVC   3 319,0     

Spolu potrubia  100/110  PVC   570,0     

Spolu potrubia  150/160  PVC   221,0     

Spolu potrubia  200/225  PVC   2 096,0    Prívodné potrubie 

Kanalizačná  sieť 
spolu 

        Bez  prívodného 
potrubia 

Kanalizačná  sieť 
spolu 

     2 096,0    S  prívodným 
potrubím 

Prečerpávacie 
stanice PČS 

    648 ks     

 

Množstvo odpadových vôd ‐ údaje OÚ Trnovec nad Váhom 

Denné množstvo odpadových vôd: 375,0 m3/d 

Denné množstvo BSK5:131 kg BSK5/deň 

Počet EO: 2500 

Množstvo odpadových vôd určené výpočtom  

Priemerné denné množstvo odpadových vôd: Q24 

Q24 = 415,70 m3/deň = 4.81 l/s 

Maximálne denné množstvo odpadových vôd Qm:    

Qm = 665,12 m3/deň = 7,68 l/s 

Maximálne hodinové množstvo odpadových vôd Qhmax:    
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Qhmax = 665,12 m3/deň x 2,08 = 57,64 m3/hod = 16,00 l/s khmax=2,08 

Minimálne hodinové množstvo odpadových vôd Qhmin:    

Qhmin = 665,12 m3/deň x 0,6 = 16,63 m3/hod = 4,62 l/s khmin=0,6 

Návrh odkanalizovania 

Splaškové  vody  z nových  urbanizovaných  lokalít  budú  dopravované  buď  do  jestvujúcich  tlakových 
potrubí, kde to bude možné, alebo budú v rámci  lokality vybudované nové výtlačné potrubia. Nové 
urbanizované plochy budú cez obecnú kanalizačnú sieť napojené na  jestvujúce tlakové potrubie DN 
200 – PVC , ktoré dopravuje odpadové vody z obce Trnovec do ČOV Duslo Šaľa, kde sú čistené. ČOV 
Duslo Šaľa má dostatočnú voľnú kapacitu a aj kapacita tohto prívodného potrubia bude postačujúca 
aj pre rozvoj obce v rozsahu urbanistického návrhu. 

Rozvoj obce v rozsahu urbanistického návrhu si vyžiada rozšírenie kanalizačnej splaškovej siete oproti 
rozsahu  jestvujúcej  kanalizácie.  Rozsah  rozšírenia  bude  zodpovedať  pravdepodobne  rozšíreniu 
vodovodnej siete,  čo  je cca 5 150 m, ďalej  to bude nutnosť vybudovania prečerpávacích staníc pre 
jednotlivé  nehnuteľnosti,  objekty  výroby  a občianskej  vybavenosti.  Počet  prečerpávacích  staníc 
môžeme  určiť  len  odhadom,  pre  rodinné  domy  v lokalitách  pre  bývanie  to  bude  383  kusov.  Pre 
občiansku  vybavenosť,  pre  agroturistiku  nie  je  možné  v tomto  štádiu  presne  určiť  počet 
prečerpávacích  staníc. Presný  rozsah  rozšírenia  kanalizačnej  siete, počet prečerpávacích  staníc pre 
bývanie,  občiansku  vybavenosť,  výrobu  a  agroturistiku  bude  určený  po  podrobnom  zameraní 
rozvojových  lokalít  a  po  upresnení  charakteru  agroturistiky  a OV  v ďalšom  stupni  PD  a  v štúdiách 
jednotlivých lokalít. 

Lokalita NOK1 je vzdialená od obce a nie je v dosahu obecnej kanalizácie, preto navrhujeme likvidáciu 
odpadových  vôd  v lokalite  riešiť  buď  žumpou  s následným  vyvážaním  na  ČOV  Šaľa  alebo  čistením 
v malej čistiarni odpadových vôd  

Potrubia splaškovej kanalizácie navrhujeme situovať v strede nových komunikácií alebo v koridoroch 
zelených pásov určených pre inžinierske siete.  

Pre  každú  nehnuteľnosť  navrhujeme  domovú  čerpaciu  stanicu,  ktorá  bude  vybavená  drtiacimi 
čerpadlami,  ktoré  dopravia  splaškové  vody  do  kanalizačnej  siete.  Prevádzka  bude  plne 
automatizovaná  a bude  si  vyžadovať  pravidelnú  prevádzkovú  kontrolu  zariadení  prečerpávacích 
staníc. Elektrické napájanie čerpacích staníc bude priamo z uličnej elektrickej siete.  

 

Množstvo odpadových vôd určené výpočtom  

Počet obyvateľov: 4 122 

Priemerné denné množstvo odpadových vôd: Q24 

Q24 = 637,52 m3/deň = 7,38 l/s 

Maximálne denné množstvo odpadových vôd Qm:    

Qm = 1 020,00 m3/deň = 11,80 l/s 

Maximálne hodinové množstvo odpadových vôd Qhmax:    

Qhmax = 1 020,00 m3/deň x 2,03 = 86,27 m3/hod = 23,96 l/s khmax=2,03 

Minimálne hodinové množstvo odpadových vôd Qhmin:    

Qhmin = 1 020,00 m3/deň x 0,6 = 25,00 m3/hod = 6,94 l/s khmin=0,6 
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Tab. 35 Prehľad množstva odpadových vôd pre obec ‐ návrh  

Časový 
horizont 

Počet 
obyv. 

Počet 
zamest. 

Množstvo odpadových vôd 

Priemer.  denné 
množstvo OV Q24 

Maxim.  denné 
množstvo OV Qm 

Maxim.  hodinové 
množstvo OV 

Qhmax 

Minim.  hodinové 
množstvo OV 

Qhmin 

m³/d  l/s  m³/d  l/s  m³/h  l/s  m³/hod  l/s 

Súčasnosť  2 728    415,70  4,81  665,12  7,68  57,64  16,00  16,63  4,62 

Návrh  1 394  230  221,82  2,57  354,90  4,11  28,63  7,96  8,37  2,32 

Spolu:  4 122  230  637,52   7,38  1 020,0  11,8  86,27  23,96  25,00  6,94 

Závery 

vyplývajúce z horeuvedeného návrhu a výpočtu množstva odpadovej vody  

 Pre rozvojové lokality bude treba vybudovať obecnú kanalizačnú sieť v rozsahu:  

 DN 100, DN 80, DN50 dĺžka 8 200,0 m, potrubie by malo byť navrhnuté z kanalizačného PVC a 
PE. 

 Pri podrobnom riešení rozvojových  lokalít z hľadiska odkanalizovania  je potrebné navrhnúť trasy 
kanalizačného potrubia pre jednotlivé lokality v náväznosti na už jestvujúce potrubia. 

 Nárast počtu obyvateľov v nových  lokalitách a rozvoj výroby miestneho charakteru predpokladá 
zvýšenie počtu EO na 4 200 EO. 

Odvedenie dažďových vôd 

Odvádzanie dažďových vôd 

Súčasný stav 

Územie obce Trnovec nad Váhom patrí do povodia rieky Váh. Dažďové vody zo zastavaných oblastí 
a z komunikácií  sa  zvádzajú  systémom  otvorených  rigolov  pozdĺž  komunikácií,  ktoré  sú  vo 
vyhovujúcom stave a dobre udržiavané. Dažďové vody sú týmto systémom rigolov odvádzané mimo 
obec do jej extravilánu. 

V obci  sú  ďalej  vedľa  komunikácií  a pred  nehnuteľnosťami  rodinných  domov  zelené  pásy,  ktoré 
umožňujú dažďovým vodám vsiaknuť do podložia 

Návrh odvádzania dažďových vôd 

Na  všetkých  nových  urbanizovaných  plochách  navrhujeme  v  rámci  nových  komunikácií  vybudovať 
dažďovú kanalizáciu, vo  forme rigolov – riešenie bude vychádzať z podrobného riešenia konkrétnej 
lokality a jej využitia.  

Pre  určenie  odtokového množstva  dažďových  vôd  z  jednotlivých  navrhovaných  rozvojových  plôch 
uvažujeme s 15 minútovým dažďom, čo predstavuje v danej oblasti intenzitu q=131,0 l/s.ha. 

Odtokové množstvo Q(l/s) = Plocha S(ha) x vrcholový odtokový koeficient ψ x intenzita 15 min. dažďa 
q15(l/s.ha).  

Všetky hodnoty sú na základe výpočtov uvedené v nasledujúcich tabuľkách. 

Tab. 36 Výpočet množstva dažďových vôd 

P. č.  Lokalita  Funkcia  Rozloha (ha)  Koeficient 
zastavanosti 

Vrcholový  odtokový 
koeficient ψ 

Odtokové 
množstvo Q (l/s) 

Pre funkciu bývanie 

1.  NB1  bývanie   9,76  0,25  0,4  511,42 

2.  NB2  bývanie  0,84  0,25  0,4  9,95 

3.  NB3  bývanie  1,01  0,25  0,4  27,25 
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P. č.  Lokalita  Funkcia  Rozloha (ha)  Koeficient 
zastavanosti 

Vrcholový  odtokový 
koeficient ψ 

Odtokové 
množstvo Q (l/s) 

4.  NB4  bývanie   0,68  0,25  0,4  35,63 

5.  NB5  bývanie  0,33  0,25  0,4  52,40 

6.  NB6  bývanie  1,24  0,25  0,4  64,98 

7.  NB7  bývanie  1,05  0,25  0,4  55,02 

8.  NB8  bývanie  1,22  0,25  0,4  64,45 

9.  NB9  bývanie  0,80  0,25  0,4  41,92 

10.  NB10  bývanie  2,26  0,25  0,4  118,42 

11.  NB11  bývanie  4,58  0,25  0,4  240,52 

12.  NB12  bývanie  2,54  0,25  0,4  133,10 

13.  NB13  bývanie  3,58  0,25  0,4  188,12 

14.  NB14  bývanie  1,68  0,25  0,4  88,03 

15.  NC1  bývanie + OV  11,97  0,25  0,4  627,23 

Spolu bývanie  2 258,44 

Pre funkciu výroby a OV   

16.  NE1  OV  2,75  0,25  0,4  144,10 

17.  NE2  OV  1,80  0,25  0,4  94,32 

18.  NRA1  agroturistika  35,57  0,25  0,4  1316,81 

19.  NOK1  výroba  8,78  0,25  0,4  460,07 

20.  NR1  rekreácia  9,99  0,15  0,3  392,60 

Spolu výroba a OV a agroturistika  2 407,90 

Spolu:  4 666,34 

 

Dažďové množstvá sú určené orientačne. V ďalších stupňoch projektovej prípravy budú upresňované 
na základe odtokových koeficientov, ktoré budú vychádzať zo spôsobu zástavby jednotlivých lokalít. V 
lokalitách  so  zástavbou  rodinných  domov,  príp.  výrobných  hál  sa  navrhuje  alternatívne  likvidáciu 
dažďových vôd na území jednotlivých nehnuteľností použitím dažďových vôd na zavlažovanie zelene 
a záhrad. 

Celkové odtokové množstvo dažďových vôd z navrhovaných lokalít: 

 4 666,34 l/s 

2.14.2 Zásobovanie elektrickou energiou 

Charakteristika súčasného stavu 

V okrese Šaľa  je vybudovaná vodná elektráreň v Kráľovej nad Váhom  s  inštalovaným výkonom 2 x 
22,5 MW.  Ďalšia  vodná  elektráreň  sa  dobudováva  na  vodnom  diele  Selice.  V  riešenom  území  sú 
vybudované fotovoltaické dve elektrárne FVE Trnovec nad Váhom  I. s  inštalovaným výkonom 0,990 
MW a FVE Trnovec nad Váhom s inštalovaným výkonom 0,990 MW 

Dodávka  elektrickej  energie  pre  riešené  územie  je  orientovaná  na  nadradený  uzol  VVN  sústavy 
Križovany nad Dudváhom, z ktorého je zabezpečený prenos po 220 kV linky č. 279 a linky 2 x 110 kV 
č.  8788‐89. Uvedené  linky  sú  zaústené  do  transformovne Duslo  Šaľa.  Tieto  zariadenia  zabezpečia 
potrebu elektrickej energie až do r. 2015. 
 

Základné údaje 
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Napäťová sústava:   VN:  3 fáz. str.50 Hz, 22 000 V, IT 

NN:  3+PEN,str. 50 Hz. 230/400V/ TN‐C 

Ochrana pred úrazom elektrickým prúdom pri normálnej prevádzke: 

VN : krytmi, zábranou, umiest. mimo dosah 

NN : izoláciou živých častí, krytmi, umiest. mimo dosah 

Ochrana pred úrazom elektrickým prúdom pri poruche: 

VN : zemnením 

NN : samočinným odpojením napájania 

Prostredie:     4.1.1. ‐ aktívne, zložité, vonkajšie 

Uzemnenie:    STN 33 2000‐5‐54 

Ochranné pásma elektrických vedení 

V zmysle zákona č. 656/2004 §36 je ochranné pásmo elektrických vedení definované: 

 22 kV a 1kV káblové vedenie:   1 m na obe strany od krajného kábla 

 22 kV vzdušné vedenie    10 m 

 od 35 kV do 110 kV vrátane    15 m 

 Transformačná stanica:    vymedzené vonkajšou stenou transformačnej stanice 

 

Okrajom obce prechádza vzdušné 110kV vedenie č. 8772 VE Kráľová – Nové Zámky. Územie obce je 
zásobované  z existujúceho  22kV  kmeňového  vedenia  č.  205,  prostredníctvom  nasledovných 
transformačných staníc:  

Tab. 37 Prehľad transformačných staníc 

Číslo TS  Názov TS  výkon tr.  typ TS  vlastník  vedenie 

0841‐001  Trnovec n. Váhom ‐ obec  630 kVA  2 a pol stĺpová  ZSE  205 

0841‐002  Trnovec n. Váhom ‐ obec  250kVA  2 a pol stĺpová  ZSE  205 

0841‐003  Trnovec n. Váhom ‐ obec  250 kVA  4 stĺpová  ZSE  205 

0841‐004  Trnovec n. Váhom ‐SM+OBEC  160 kVA  stožiarová  ZSE  205 

0841‐005  Trnovec n. Váhom ‐ obec  160 kVA  1 stĺpová  ZSE  205 

0841‐006  Trnovec n. Váhom ‐ obec  400 kVA  2 a pol stĺpová  ZSE  205 

0841‐008  Trnovec n. Váhom ‐BRANKO  160 kVA  stožiarová  NIE ZSE  205 

0841‐009  Trnovec n. Váhom ‐MRVA  400 kVA  murovaná  NIE ZSE  205 

0841‐010  Trnovec n. Váhom ‐ ŽSR  160 kVA  murovaná  NIE ZSE  205 

0841‐011  Trnovec n. Váhom ‐ JRD  2x250 kVA  murovaná  NIE ZSE  205 

0841‐101  Trnovec n. Váhom ‐ Jatov  250 kVA  2 a pol stĺpová  NIE ZSE  220 

0841‐102  Trnovec n. Váhom ‐ Jatov  100 kVA  2 a pol stĺpová  NIE ZSE  220 

0841‐103  Trnovec n. Váhom ‐SMH.JATOV  160 kVA  stožiarová  NIE ZSE  220 

0841‐104  Horný Jatov  250 kVA  1 stĺpová  ZSE  220 

0841‐105  FTVE Horný Jatov I  1000kVA  kiosková  NIE ZSE  205 

0841‐106  FTVE Trnovec n. Váhom II.  1000kVA  kiosková  NIE ZSE  205 

0841‐201  Kľučiareň  160 kVA  stožiarová  NIE ZSE  220 

0841‐202  KLUCIAREN‐SM SUS  250 kVA  2 a pol stĺpová  NIE ZSE  220 

0841‐301  Trnovec n. Váhom ‐ Nový Dvor  25 kVA  1 stĺpová  ZSE  205 

 
Zásobovanie odberateľov sa uskutočňuje prostredníctvom 20 TS 22/0,4 kV transformačných staníc o 
celkovom  inštalovanom  výkone  8  895  kVA.  Distribučné  stanice  sú  prevažne  stožiarové  a 2,5  a 4 
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stĺpové napojené na 22 kV vzdušné vedenie  č. 205, 220 vzdušnými 22 kV prípojkami prierezu 3x35 
mm2 AlFe a 3x42,7/11 mm2 AlFe. 

Návrh riešenia 

Tab. 38 Energetická bilancia  

Názov 
lokality 

Funkcia  počet 
RD/BJ 

Pi /kW/  ∑Pi /kW/  Pp /kW/  ∑Pp /kW/  β  ∑Ps /kW/ 

NB1  Bývanie v RD  107  15  1605  6,5  696  0,28  193 

NB2  Bývanie v RD  10  15  150  6,5  65  0,45  29 

NB3  Bývanie v RD  12  15  180  6,5  78  0,43  34 

NB4  Bývanie v RD  6  15  90  6,5  39  0,53  21 

NB5  Bývanie v RD  4  15  60  6,5  26  0,60  16 

NB6  Bývanie v RD  13  15  195  6,5  85  0,42  36 

NB7  Bývanie v RD  10  15  150  6,5  65  0,45  29 

NB8  Bývanie v RD  8  15  120  6,5  52  0,48  25 

NB9  Bývanie v RD  8  15  120  6,5  52  0,48  25 

NB10  Bývanie v RD  18  15  270  6,5  117  0,39  45 

NB11  Bývanie v RD  38  15  570  6,5  247  0,33  81 

NB12  Bývanie v RD  18  15  270  6,5  117  0,39  45 

NB13  Bývanie v RD  43  15  645  6,5  280  0,32  90 

NB14  Bývanie v RD  17  15  255  6,5  111  0,39  44 

NC1  Zmiešané územie  147  15  2205  6,5  955,5  0,25  238 

NE1  Občianska vybav.  27 514  250  250     135  ‐  135 

NE2  Občianska vybav.  18 040  120  120     86  ‐  86 

NOK1  Výroba  87 852  660  420  ‐  420  ‐  420 

NR1  Rekreácia/šport  99 916  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐ 

NTI1  GTE 

BPS 

‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐ 

Spolu:       7 675        1 592 

Popis technického riešenia 

Lokalita NB1  

Pre potreby napojenia lokality bude vybudovaná nová samostatná distribučná transformačná stanica 
TS  1  s transformátorom  400kVA.  Transformačná  stanica  bude  napojená  VN  káblovým  vedením  – 
prípojkou z exist. vzdušného vedenia pre TS 081‐001.  

Lokalita NB2, NB3, NB4, NB5, NB6,NB7, NB8 

Rodinné domy budú napojené  z existujúcich  rozvodov distribučnej  siete NN,  rozšírením existujúcej 
siete do nových lokalít výstavby. Zároveň budú vyvedené nové posiľňovacie NN vývody zo stávajúcich 
trafostaníc do hlavných uzlov NN vedenia.  

Lokalita NB9,NB10, NB11,  

Napojenie  bude  riešené  rozšírením  existujúcej  NN  siete  a  vyvedením  samostatných  vývodov 
z existujúcej  TS  0841‐006 Obec  a  TS  0841‐003. Na  TS  0841‐006 bude  vymenený  transformátor  zo 
400kVA na 630kVA. 
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Lokalita NB 12, NE1, NE2 

Napojenie  bude  riešené  rozšírením  existujúcej NN  siete  a  vyvedením  samostatných  vývodov  z TS 
0841‐003, ktorá bude zrekonštruovaná na kioskovú trafostanicu so zvýšením výkonu transformátora 
z 250 na 630kVA  

Vyvolaná  investícia:  Lokalitou  výstavby  prechádza  existujúce  22kV  vzdušné  vedenie,  Predmetné 
vedenie  je  v kolízií  s plánovanou  zástavbou  RD  a  preto musí  byť  preložené mimo  územia  tak  aby 
svojim ochranným pásmom nekolidovalo so zástavbou. Navrhovaná je kabelizácia vzdušného vedenia 
so slučkovaním v existujúcich a rekonštruovaných TS.  

Lokalita NC1  

Pre  potreby  napojenia  lokality  bude  vybudovaná  nová  samostatná  transformačná  stanica  TS  5 
s transformátorom  400kVA.  Transformačná  stanica  bude  napojená  VN  vzdušným  vedením  – 
prípojkou z exist. vzdušného vedenia.  

Vyvolaná  investícia:  Lokalitou  výstavby  prechádza  existujúce  22kV  vzdušné  vedenie,  Predmetné 
vedenie  je v kolízií s plánovanou zástavbou preto musí byť preložené mimo územia  tak, aby svojim 
ochranným  pásmom  nekolidovalo  so  zástavbou. Navrhovaná  je  kabelizácia  vzdušného  vedenia  so 
slučkovaním v navrhovanej TS 5.  

Lokalita NB 13, NB 14 

V existujúcej TS 0841‐005 bude vymenený transformátor z 160kVA na výkon 400kVA. Následne budú 
z takto  upravenej  TS  vyvedené  nové  vývody  do  lokality  výstavby.  Vývody  budú  zokruhované 
s existujúcou NN sieťou. 

Lokalita NOK1 

Pre  potreby  napojenia  výroby  bude  vybudovaná  nová  samostatná  odberateľská  transformačná 
stanica  TS  4  s transformátorom  630kVA.  Transformačná  stanica  bude  napojená  VN  vzdušným 
vedením – prípojkou z exist. vzdušného vedenia.  

Lokalita NR1 

Napojenie územia je riešené z existujúcej TS 0841‐301. 

Geotermálna elektráreň (GTE) NTI 1 

GTE  s  celkovým  inštalovaným  výkonom  20MWp  a  vyvedenie  výkonu  z nej,  sú  riešené  v  DÚR 
Geotermálna elektráreň Horný Jatov (január 2012). Napojenie a podmienky vyvedenia výkonu budú 
upresnené na základe zmluvy o pripojení s distribučnou spoločnosťou. 

Bioplynová stanica (BPS) NTI 1 

Napojenie  bioplynovej  stanice  a  podmienky  vyvedenia  výkonu  z nej,  budú  upresnené  na  základe 
zmluvy o pripojení s distribučnou spoločnosťou.  
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2.14.3 Zásobovanie plynom 

Charakteristika súčasného stavu 

Do závodu Duslo Šaľa a.s.  je privedený VVTZ plynovod DN 500 ako odbočka z VVTL medzištátneho 
plynovodu RFR‐SR DN 700. Z odovzdávacej stanice VVTL/VTL je vyvedený plynovod DN 300 smerom 
na Šaľu ‐ Galantu a Bratislavu, ďalej VTL plynovod DN 200 na Nové Zámky a prepojovací plynovod DN 
300 ‐ Šaľa ‐ Šoporňa. 

Zdrojovým plynovodom pre zásobovanie obce Trnovec nad Váhom  je VTL plynovod DN 200, PN 40 
Šaľa – Nové Zámky, z ktorého je vysadená odbočka DN 100 PN 40.  

Distribúcia  sa  uskutočňuje  prostredníctvom  regulačnej  stanice  plynu  s výkonom  2000 m3/hod.  RS 
2000/2/2‐440. Z tejto regulačnej stanice je obec zásobovaná STL plynovodom DN 150, 100 a 80.  

Z VTL DN 200 je vysadená odbočka VTL plynu do regulačnej stanice, ktorá je lokalizovaná pozdĺž cesty 
II/562. Regulačná stanica patrí Farme Jatov s. r. o. a slúži výhradne pre účely farmy. 

Návrh riešenia 

Stanovenie maximálnej hodinovej a ročnej hodnoty odberu zemného plynu navrhovaných  lokalít  je 
navrhnuté  v  súlade  s  Technickými  podmienkami  spoločnosti  SPP  ‐  distribúcia,  a.s.  ako 
prevádzkovateľa  Distribučnej  siete,  ktorými  určuje  technické  podmienky  prístupu,  pripojenia  do 
Distribučnej siete a prevádzkovania Distribučnej siete, ktoré nadobudli účinnosť dňa 01.07.2011 

Tab. 39 Základné údaje pre stanovenie hodnôt odberu plynu 

 Základné údaje pre stanovenie hodnôt odberu plynu   

       

  Teplotné pásmo obce  ‐10°;‐12°C   

       

  Kategórie     

       

KD 
IBV 

Pre bytovú zástavbu, kategórie domácnosť (KD) – IBV 

ak sa plyn využíva pre účely varenia ako aj na účely vykurovania 
a prípravu TÚV 

   

  maximálny hodinový odber:  QIBV (‐10°;‐12°C)  1,4 m3/hod 

  maximálny denný odber:  QIBV (‐10°;‐12°C)  33,6 m3/deň 

  ročný odber  RQIBV  2 425 m3/rok 

       

KD 
KBV 

Pre bytovú zástavbu, kategórie domácnosť (KD) – KBV 

ak sa plyn využíva len pre účely varenia  

   

  maximálny hodinový odber:  QKBVv  0,12 m3/hod 

  maximálny denný odber:  QKBVv  0,6 m3/deň 

  ročný odber  RQKBVv  69 m3/rok 

       

KD 
KBVš 

Pre bytovú zástavbu, kategórie domácnosť (KD) – KBV 

ak sa plyn využíva pre účely varenia ako aj na účely vykurovania 
a prípravu TÚV 

   

  maximálny hodinový odber:  QKBV (‐10°;‐12°C)  0,8 m3/hod 

  maximálny denný odber:  QKBV (‐10°;‐12°C)  19,2 m3/deň 

  ročný odber  RQKBVš  1 087 m3/rok 
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 Základné údaje pre stanovenie hodnôt odberu plynu   

KMD 
V, R 

Kategória mimo domácnosť (KMD) 

pre  vyhodnocovanie  technickej  kapacity  v  distribučnej  sieti  sa 
použijú hodnoty maximálnej hodinovej, ročnej hodnoty odberu 
plynu 

   

V nasledovnej  tabuľke  sú uvedené nárasty potreby  zemného plynu podľa  jednotlivých  variantov a 
lokalít. 

Tab. 40 Prehľad potrieb plynu v rozvojových lokalitách  

P. č.  Lokalita  Funkčné využitie  Počet 
byt. 

Počet  Rozloha 
(ha) 

Potr. 
plynu 
(m3/h) 

Spotreb. 
plynu 
(m3/r) 

Poznámka 

Obyv.  Pracov. 

1.  NB1  bývanie RD  107  332    9,76  149,8  259 475  ‐ 

2.  NB2  bývanie RD  10  31    0,84  7,0  12 125  ‐ 

3.  NB3  bývanie RD  12  37    1,01  9,8  16 975   

4.  NB4  bývanie RD  6  19  ‐  0,68  8,4  14 550  ‐ 

5.  NB5  bývanie RD  4  12  ‐  0,33  5,6  9 700  ‐ 

6.  NB6  bývanie RD  13  40  ‐  1,24  18,2  31 525  ‐ 

7.  NB7  bývanie RD  10  31  ‐  1,05  14,0  24 250  ‐ 

8.  NB8  bývanie RD  8  25  ‐  1,23  11,2  19 400  ‐ 

9.  NB9  bývanie RD  8  25  ‐  0,80  11,2  19 400  ‐ 

10.  NB10  bývanie RD  18  56  ‐  2,26  25,2  43 650  ‐ 

11.  NB11  bývanie RD  38  118  ‐  4,59  53,2  92 150  ‐ 

12.  NB12  bývanie RD  18  56  ‐  2,54  25,2  43 650  ‐ 

13.  NB13  bývanie RD  43  133  ‐  3,59  60,2  104 275  ‐ 

14.  NB14  bývanie RD  17  53  ‐  1,68  23,8  41 225  ‐ 

15.  NE1 
občianska 
vybavenosť  

‐  ‐  55 
2,75 

15,4  26 675  ‐ 

16.  NE2 
občianska 
vybavenosť 

‐  ‐  45 
1,80 

9,8  16 975  ‐ 

17.  NC1 
zmiešané‐OV  ‐  ‐  ‐  11,97  11,2  19 400  ‐ 

zmiešané ‐BD  147  456  ‐  ‐  117,6  159 789  ‐ 

18.  NOK1  výroba  ‐  ‐  20  8,78  11,2  19 400  ‐ 

19.  NR1  rekreácia  ‐  ‐  ‐  1,54  ‐  ‐  Bez plynof. 

Spolu:  ‐  ‐  ‐  ‐  635,6  1 057 039  ‐ 

Tab. 41 Súčasný predpokladaný prehľad potrieb plynu v obci je: 

P. č.  Lokalita  Funkčné využitie  Počet 
byt. 

Počet  Rozloha 
(ha) 

Potr. 
plynu 
(m3/h)

Spotreb. 
plynu 
(m3/r) 

Poznámka 

Obyv.  Pracov. 

1.  bývanie RD  700  ‐  ‐  ‐  980,0  1 697 500  ‐ 

2.  bývanie BD  123  ‐  ‐  ‐  98,4  133 701  ‐ 

Bývanie spolu:  823  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐ 

3.  obč. vybavenosť  ‐  ‐  ‐  ‐  15,4  675  odhad 

4.  výroba  ‐  ‐‐  ‐  ‐  22,4  38 800  odhad 

Spolu:  ‐  ‐  ‐  ‐  1116,2  1 870 676  ‐ 

Redukcia 20%               
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Súčasná predpokladaná potreba zemného plynu v obci je: 

 Vh = 1116,2m³/hod  

 Vr = 1 870 676m³/r 

Celkový prírastok potreby zemného plynu v obci je pre: 

NÁVRH 

 Vh = 635,6 m³/hod  

 Vr = 1 057 039 m³/r 

Z  porovnania  predpokladanej  súčasnej  potreby  a  celkového  prírastku  spotreby  zemného  plynu 
vyplýva nasledovné: 

 v návrhu nie  je potrebné uvažovať  so  zvýšením  kapacity  regulačnej  stanice. Ak by  sa  však 
nepotvrdil  predpoklad  v  je  potrebné  uvažovať  so  zvýšením  kapacity  regulačnej  stanice 
z terajších  2000 m3/hod  na  cca  3000 m3/hod.  Celková  kapacita  RS  sa  tak  zvýši  na  3000 
m3/hod, čo s dostatočnou rezervou pokryje aj požiadavky na výhľadový rozvoj obce v oblasti 
plynofikácie. 

Plynofikáciu  nových  lokalít  navrhujeme  realizovať  predĺžením  jestvujúcich  plynovodov,  prípadne 
vysadením  nových  odbočiek,  v časovej  väzbe  na  postupnosť  výstavby.  Nové  STL  plynovody 
navrhujeme realizovať z materiálu PE 100.  

Technické  podmienky,  ako  aj  podmienky  pripojenia  na  jestvujúce  plynárenské  zariadenia  budú 
predmetom  spracovania  jednotlivých  stupňov  projektovej  dokumentácie.  Pred  samotným 
spracovaním  projektov  plynofikácie  jednotlivých  lokalít  je  potrebné  návrh  a podmienky  riešenia 
konzultovať s prevádzkovateľom plynovodnej siete SPP a.s. 
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2.14.4 Zásobovanie teplom 
Obec Trnovec nad Váhom  je charakteristická s prevažujúcou rodinnou zástavbou. Dodávka  tepla sa 
uskutočňuje decentralizovaným  spôsobom. Bytové domy a časť objektov občianskej vybavenosti  je 
zásobovaná teplom z miestnych zdrojov, kotolní, v ktorých sa spaľuje zemný plyn.  

2.14.5 Odpadové hospodárstvo  

Charakteristika súčasného stavu 

Obec  Trnovec  nad  Váhom  v oblasti  odpadového  hospodárstva  sa  riadi  Programom  odpadového 
hospodárstva (POH) do r. 2005, ktorý bol schválený rozhodnutím Okresného úradu v Šali dňa 06. 06. 
2003.  

Zhodnocovanie odpadov je zabezpečované dodávateľsky (Branter Nové Zámky s.r.o., Združenie obcí 
Palárikovo,  G.  Klčová  a Mach  Trade  s.r.o.  Sereď  a obec  Trnovec  nad  Váhom.  Odvoz  odpadu  sa 
uskutočňuje 1 x týždenne spoločnosťou SITA Slovensko a.s. Kukuričná 8 Bratislava. 

Z prehľadu ročného vyprodukovaného množstva odpadu v rokoch 2006 až 2010 vyplýva, že množstvo 
komunálneho odpadu mierne stúpa.  

Obec má vybudovaný novy zberný dvor na Zongorovej ulici, ktorý slúži pre občanov obce a miestne 
podnikateľské  subjekty  ako miesto  pre donáškový  zber  vybraných  komodít  komunálneho odpadu, 
jeho dotrieďovanie a následný odvoz na zhodnotenie, resp. zneškodnenie. Súčasťou zberného dvora 
je  kompostáreň,  ktorá  slúži  pre  obec  na  zber  biologicky  rozložiteľného  odpadu  a  jeho  následné 
kompostovanie. 

RSTO 

V západnej časti katastrálneho územia sa nachádza Regionálne skládka tuhého odpadu (RSTO), ktorá 
má  rozlohu  28  ha  a  projektovanú  kapacitu  naplnenia  956 000  m3.  Skládka  bola  určená 
k zneškodňovaniu  nebezpečných  odpadov  skládkovaním  vznikajúcich  pri  výrobnej  a nevýrobnej 
činnosti  Duslo,  a.s.  Šaľa.  Skládka  je  od  15.  07.  2009  uzatvorená  a pripravuje  sa  na  rekultiváciu. 
V súčasnosti  prebiehajú  práce  na  vypracovaní  projektovej  dokumentácie  na  uzatvorenie 
a rekultiváciu  s prípadným  ďalším  využitím.  ÚPN‐O  navrhuje  priestor  bývalej  skládky  zazeleniť 
ekostabilizačnou vegetáciou. 

Amerika I. 

Odkalisko Amerika  I o rozlohe  cca  30  ha  slúži  na  akumuláciu  a  regulované  vypúšťanie  vyčistených 
odpadových vôd, na  sedimentáciu nerozpustných  látok  z nich a  riadenie kvality vypúšťanej vody v 
závislosti od kvality vody a prietoku v recipiente Váh. Kóty normálnej hladiny 117,67 ‐ 118,32 m n. m. 

Rozhodnutím ObÚ  ŽP  v  Šali,  č. 436/2004,  zo dňa 20.5.2004 bolo  vydané povolenie na  vypúšťanie 
priemyselných  odpadových  vôd  z MCHB  ČOV  do  toku  Váh  r.  km  53,9.  Časový  režim  vypúšťania 
odpadových vôd : 24 hodín denne 

Súčasťou  odkaliska  sú  technické  zariadenia,  odtokové  vypúšťacie  objekty,  ukľudňovací  bazén, 
odpadné koryto ‐ odtokový kanál, systém ovládania, merania a regulácie a prevádzková budova. 

V okolí  odkaliska  sú  rozmiestnené  pozorovacie  sondy,  meranie  inklinometrických  bodov 
a kontrolných výškových bodov. 

Amerika II  

Odkalisko Amerika A  II o rozlohe  cca  30 ha  slúžilo na ukladanie popolčeka  vo  forme hydrozmesy, 
ktorý vznikal pri spaľovaní uhlia na podnikovej teplárni s cieľom jeho neškodného uloženia s ohľadom 
na kvalitu povrchových a podzemných vôd v  rieke Váh a danej  lokalite. Od 1.1. 2007 sa po zmene 
palivovej základne podnikovej  teplárne hnedého uhlia za zemný plyn nevyužíva. V súčasnosti nie  je 
rozhodnuté o ďalšom využívaní odkaliska. 
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Tab. 42 Prehľad odpadov v rokoch 2006 – 2010 

Rok / Kategória  2006  2007  2008  2009  2010   

Komunálny odpad  253,79  356,68  361,48  390,25  358,45  Brantner Nové Zámky s.r.o. 

Papier a lepenka  19,65  6,24  9,57  33,33  11,25  Brantner Nové Zámky 
s.r.o./ZO Palárikovo/G. 

Klčová 

Plasty  9,52  11,22  30,94  13,08  15,29  Brantner Nové Zámky 
s.r.o./ZO Palárikovo/G. 

Klčová 

Sklo  30,07  28,54  11,39  41,77  19,50  Brantner Nové Zámky 
s.r.o./ZO Palárikovo 

Kovy  3,20  ‐    4,50  0  Zberné suroviny a.s. 
Bratislava 

Vyrad. el. zariadenia  8,78  2,81  11,94  19,80  19,50  Brantner Nové Zámky 
s.r.o./ZO Palárikovo 

Drobné  stavbené 
odpady 

2,30  2,60  3,10  3,80  7,00  Obec Trnovec nad Váhom 

Biol. rozlož. Odpad  9,40  9,20  9,40  9,98  9,90  Obec Trnovec nad Váhom 

Textílie  ‐  12,89  6,99  ‐  ‐  Brantner Nové Zámky s.r.o. 

Batérie a akumulátory  ‐  1,32  ‐  ‐  ‐ .  Mach Trade s. r. o. Sereď 

Zdroj: OcÚ Trnovec nad Váhom 

Územný  plán  obce  vytvára  územnotechnické  podmienky  pre  priemet  cieľov,  priorít  a opatrení 
špecifikovaných  v PHSR  obce  na  roky  2007  –  2013.  Ide  hlavne  o prioritu  č.  3  Zlepšenie  stavu 
životného prostredia, opatrenia 3.1. Riešenie odpadového hospodárstva, aktivity: rekultivácia skládky 
odpadov,  rekultivácia  nebezpečných  odpadov,  ktoré  je  potrebné  realizovať  v súčinnosti 
s producentom Duslo Šaľa a.s. 

Organizačné, technologické a výrobné opatrenia na zníženie vzniku odpadov 

 K znižovaniu vzniku odpadov vo výrobnom procese môže dôjsť zavádzaním čistejších technológií, 
environmentálneho manažérstva a integrovanej výrobnej koncepcie. Významným faktorom bude 
tiež zosúladenie s energetickou politikou štátu. 

 zavedenie separácie odpadu, 

 uprednostňovanie nákupu spotrebného tovaru v eko‐baleniach alebo vo vratných obaloch. 

 zavádzanie systémov environmentálneho manažérstva, 

 podporovať materiálové zhodnocovanie odpadov, 

 zhodnocovať biologické odpady, 

 zabezpečenie informovanosti občanov v oblasti nakladania s odpadmi, 

Opatrenia na znižovanie biologicky rozložiteľných odpadov 

 Medzi opatrenia na zníženie biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov patria: 

 zvýšiť separovaný zber biologicky rozložiteľných odpadov, vytvoriť nové nástroje na jeho podporu 

 znevýhodniť skládkovanie týchto odpadov ekonomickými nástrojmi 

 zabezpečiť  informovanosť  občanov  o prednostiach  separovaného  zberu,  kompostovania 
biologicky rozložiteľného odpadu vo vzťahu k ekonomickým nástrojom 
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2.15 KONCEPCIA STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE 

2.15.1 Znečistenie ovzdušia 
Ovzdušie  je najvýraznejšie poškodenou zložkou životného prostredia. V rámci okresu  je ovplyvnený 
existujúcimi veľkými, strednými a malými zdrojmi znečistenia ovzdušia, automobilovou dopravou, ale 
aj prenosmi emisií zo vzdialených zdrojov.  

Vo okrese Šaľa bolo v roku 2007 evidovaných 27 veľkých  zdrojov,  čo  je najväčší počet  zo všetkých 
okresov Nitrianskeho kraja, pričom najvýznamnejší znečisťovateľ je Duslo a. s. Situácia so strednými 
zdrojmi  znečisťovania  ovzdušia  je  v okrese  Šaľa  priaznivejšia,  nakoľko  je  v území  evidovaných  92 
stredných zdrojov, čo predstavuje druhý najmenší počet v rámci všetkých okresov Nitrianskeho kraja.  

V rámci  Environmentálne  regionalizácie  Slovenskej  republiky  (SAŽP,  2008)  sa  riešené  územie 
nachádza v Doplnopovažskej zaťaženej oblasti. 

V nasledujúcej tabuľke sa nachádza prehľad vývoja množstva základných znečisťujúcich látok v okrese 
Šaľa ako aj v susedných okresoch v rokoch 2005 až 2011. Z uvedeného prehľadu možno skonštatovať, 
že  vývoj množstva  znečisťujúcich  látok  v okresoch  Šaľa,  Nitra,  Komárno má  priaznivú  tendenciu, 
avšak nepriaznivý vývoj možno pozorovať v okresoch Nové Zámky a Nitra v zvyšujúcom sa množstve 
NO2 a CO.  

Tab.  43  Množstvo  emisií  základných  znečisťujúcich  látok  zo  stacionárnych  zdrojov  znečistenia 
ovzdušia podľa okresov v rokoch 2005 až 2011 (t/rok) 

Názov okresu  Rok  SO2 (t)  NO2 (t)  CO (t)  TZL (t) 

Šaľa  2005  1 084,69  824,15  134,07  235,05 

2006  812,71  701,63  112,13  186,16 

2007  6,47  633,52  112,37  126,09 

2008  6,16  596,47  103,01  121,29 

2009  5,49  621,45  99,25  118,8 

2010  2,472  597,278  90,08  106,398 

2011  2,277  762,215  129,61  178,156 

Komárno  2005  6,26  73,97  76,3  21,16 

2006  2,74  69,65  78,12  20,24 

2007  1,87  66,23  72,28  17,78 

2008  2,3  68,54  58,15  14,03 

2009  2,04  62,98  47,36  16,58 

2010  0,691  65,541  52,134  20,383 

2011  0,778  64,836  47,448  20,42 

Nové Zámky  2005  665,73  725,26  177,42  59,05 

2006  935,05  672,48  118,34  54,6 

2007  725,98  626,83  109,5  46,08 

2008  691,47  575,38  102,04  43,93 

2009  712,03  624,61  115,77  43,68 

2010  145,507  165,432  53,942  26,52 

2011  23,558  78,613  110,067  21,548 

Galanta  2005  256,11  142,39  69,98  24,23 

2006  270,45  145,37  72,14  25,14 

2007  210,09  170,76  96,36  23,4 
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Názov okresu  Rok  SO2 (t)  NO2 (t)  CO (t)  TZL (t) 

2008  176,87  171,48  120,79  30,62 

2009  140,19  178,9  89,84  28,25 

2010  163,288  198,518  85,156  33,895 

2011  190,508  212,789  83,79  43,201 

Nitra  2005  21,71  1 072,25  1 353,49  160,66 

2006  25,18  983,96  1 325,25  85,62 

2007  15,19  503,24  952,92  48,22 

2008  12,71  801,62  2 193,87  57,38 

2009  9,75  630,49  2 198,90  43,01 

2010  9,629  483,929  1 979,70  51,669 

2011  19,146  743,459  1 776,76  49,97 

Zdroj: NEIS 

Graf 6 Vývoj množstva emisií základných ZL zo stacionárnych zdrojov znečisťovania ovzdušia okrese 
Šaľa v rokoch 2007 ‐ 2011 (NEIS) 

 
 

K  najvýznamnejším  zdrojom  znečistenia  ovzdušia  v  širšom  záujmovom  území  obce  Trnovec  nad 
Váhom patrí Duslo, a.s., Šaľa. Závod patrí medzi významných znečisťovateľov ovzdušia vo všetkých 
sledovaných  základných  znečisťujúcich  látkach. V rámci Nitrianskeho  kraja  figuruje  na  popredných 
miestach,  zároveň  na  Slovensku  patrí medzi  15  najväčších  znečisťovateľov.  Zmieňované  zdroje  sa 
podieľajú na  znečistení ovzdušia najmä produkciou  tuhých  látok, SO2, NOx, CO a C. V nasledujúcej 
tabuľke sa nachádza prehľad vyprodukovaného množstva znečisťujúcich látok Duslo a. s. v roku 1990 
a2007 a percentuálny podiel v rámci celkového množstva znečisťujúcej látky v Nitrianskom kraji.  
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Tab. 44 Množstvo znečisťujúcej látky v t/r ‐ Duslo, a.s. Šaľa 

Druh 
ZL/rok 

Množstvo znečisťujúcej látky v t.r
‐1
‐ Duslo, a.s.

1900  2000  2001  2002 2003 2004 2005 2006  2007  2008

NH3  1 301,35  271,21 193,43  346,11 313,05 276,85 189,86 185,03  180,07  76,36

NO2  6 539,14  861,01 671,91  776,65 613,17 789,58 803,21 689,45  606,66  568,94

TZL  1 583,06  429,90 338,35  314,00 257,31 284,83 226,03 180,09  119,96  110,85

SO2  10 018,50  1 503,50  1 506,47  1 148,82 1 196,76 1 050,79 1 082,61 812,32  5,88  5,28

HCl  50,48  0,14 0,18  15,08 14,48 15,96 15,16 12,57  2,83  0,50

HF  nesled.  0,01 0,01  0,83 0,80 0,88 0,84 0,69  0,10  0,13

Cl2  83,75  0,00 0,70  0,03 0,03 0,00 0,03 0,02  0,09  0,00

CO  nesled.  33,12 41,00  117,05 70,04 114,20 126,72 89,54  102,78  94,41

Org. l  92,29  81,92 66,46  93,77 108,91 105,55 101,89 105,96  92,69  87,54

Emisie   19668,57  3 180,81  2 818,51  2 812,34 2 574,55 2 638,64 2 494,53 2 075,67  1 111,05  944,01

Zdroj: Obvodný úrad životného prostredia Šaľa 

 

Z hľadiska komunálnych zdrojov znečistenia ovzdušia v obci možno konštatovať, že plynofikáciou bolo 
odstránené  znečistenie  z  lokálnych  zdrojov  vykurovania.  V záujmovom  území  je  hlavným  zdrojom 
sekundárnej  prašnosti  vykurovanie  pevnými  palivami,  cestná  prevádzka  a  orná  pôda,  a  to 
predovšetkým v mimovegetačnom období. Za zdroj znečistenia ovzdušia možno označiť  i intenzívnu 
poľnohospodársku výrobu. Používanie agrochemikálií, prašnosť a živočíšna výroba  (zaťažuje územie 
najmä pachmi) nepriaznivo vplývajú na kvalitu ovzdušia.  

V obci  Trnovec  nad  Váhom  sa  nachádzajú  energetické  zdroje,  pri  ktorých  sa  sleduje  emisné 
znečisťovanie a patria medzi veľké,  stredné a malé  zdroje  znečistenia. V rámci  stredných a veľkých 
zdrojov znečisťovania ovzdušia sa v obci nachádzajú tieto zdroje: 

 Základná škola Trnovec nad Váhom – plynová kotolňa 

 Farma Jatov s. r. o. ‐ Sušička Stela MDB‐TN‐SV 1/12 

 Farma Jatov s .r. o. ‐ Veľkokapacitný kravín 

 Branko a. s. – Plynová kotolňa 

 IN VEST spol. s r.o., areál Duslo a.s. ‐ Výrobňa zámkovej dlažby 

 IN VEST spol. s r.o., areál Duslo a.s. ‐ Čerpacia stanica nafty 

 Duslo a.  s. – 27 zdrojov:  ČOV, Dusičnan amónny, 1.1.Dusantox, DFA, MIBOL, Výroba AOCD 86, 
Výroba  AOCD  86,  AGRO  Novozír,  IRGANOX,  Stáčanie  chlóru,  PVAC,  DUSLIN  1,  DUSLIN  2, 
Horčíková chémia, Mlynica dolomitu, DAM, UGL, Čpavok 2, Čpavok 3, Močovina 3, LAD, Kyselina 
dusičná  2,  Tepláreň,  Spaľovňa  odpadov,  Expedícia DAM, DAMMAG,  čp.  vody.,  kys.  dusičná  3, 
1.31. alkylačná linka, 1.32. Náhradný zdroj konverzného plynu 

 

Celkový  počet malých  zdrojov  znečistenia  ovzdušia  v obci  (k 31.  12.  2008)  predstavoval  12  a ich 
prehľad sa nachádza v nasledujúcej tabuľke.  

 

Tab. 45 Prehľad malých zdrojov znečisťovateľov 

P. č.  Prevádzkovateľ  Umiestnenie zdroja  Druh paliva  Zariadenie 

1.  Jednotné spotrebné družstvo  nákupné stredisko, 
potraviny 

zemný plyn  kotol 

2.  Adivit  v objekte výroby 
a predaja potrav. 
aditív 

zemný plyn  kotol 

3.  Lesy SR  expedičný sklad  drevo  kachle 
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P. č.  Prevádzkovateľ  Umiestnenie zdroja  Druh paliva  Zariadenie 

4.  Toras  predajňa kŕmných 
zmesí 

zemný plyn  kotol 

5.  Duslo a. s.  RSTO  zemný plyn  kotol 

6.  Merkant  v prevádzke  zemný plyn  kotol 

7.  Pošta  v prevádzke  zemný plyn  kotol 

8.  ŽSR Trnovec n. Váhom  v objekte  zemný plyn  kotol 

9.  Hostinec Nitranka  v objekte  zemný plyn  kotol 

10.  Kaviareň Šport  v objekte  zemný plyn  kotol 

11.  Pohostinstvo Metropol  v objekte  zemný plyn  kotol 

12.  Fapo  v objekte  zemný plyn  kotol 

Zdroj: OcÚ Trnovec nad Váhom 

2.15.2 Kvalita povrchovej vody 
Najvýznamnejším  vodným  tokom  v  území  je  Váh,  ktorý  cez  územie  obce  Trnovec  nad  Váhom 
prechádza  len  na malom  úseku  v západnej  časti  územia.  Južnou  časťou  územia  preteká  Trnovský 
kanál,  strednou  časťou  preteká  Trnovec  a severnou  časťou  preteká  Dlhý  kanál.  Väčšina  tokov  je 
zregulovaná a poprepájaná hustou  sieťou kanálov a rigolov. V riešenom území  sa nachádza viacero 
umelých  vodných plôch,  z najväčších možno  spomenúť  chovné  rybníky Vermek  a Vizzaláš  a umelá 
vodnú plochu Amerika III (mimo k. ú.). Celé územie patrí do povodia Váhu. 

V katastrálnom  území  sa  nachádzajú  2  odkaliská,  ktoré  predstavujú  staré  environmentálne  záťaže 
a narušujú krajinný raz územia. Odkalisko Amerika I. o rozlohe 30 ha slúži na akumuláciu a regulované 
vypúšťanie  vyčistených  odpadových  vôd,  na  sedimentáciu  nerozpustných  látok  z nich  a riadenie 
kvality vypúšťanej vody v závislosti od kvality vody a prietoku v recipiente Váh.  

Odkalisko  Amerika  II.  o rozlohe  cca  30  ha  slúžilo  na  ukladanie  popolčeka  vo  forme  hydrozmesy, 
v súčasnosti nie je rozhodnuté o ďalšom využívaní.  

Základný spôsob hodnotenia kvality povrchových vôd na Slovensku je klasifikácia kvality povrchových 
vôd  podľa  STN  75  7221,  podľa  ktorej  sa  zaraďuje  kvalita  povrchovej  vody  podľa  jednotlivých 
ukazovateľov do tried kvality. 

Sledované odberové miesta sú zatriedené podľa 8 skupín ukazovateľov: 

 A  Kyslíkový  režim,  B  Základné  fyzikálno‐chemické  ukazovatele,  C  Nutrienty,  D  Biologické 
ukazovatele, E Mikrobiologické ukazovatele, F Mikropolutanty, G Toxicita a H Rádioaktivita.  

do 5. tried kvality vody:  

 I.  trieda  ‐ veľmi  čistá voda,  II.  trieda  ‐  čistá voda,  III.  trieda  ‐ znečistená voda,  IV.  trieda  ‐ silno 
znečistená voda, V. trieda ‐ veľmi silno znečistená voda. 

 

Oblasťou  preteká  rieka  Váh,  do  ktorej  sú  zaústené  splaškové  a  priemyselné  odpadové  vody.  Na 
strednom úseku Váhu sa zaznamenáva III. a IV. trieda čistoty, čo spôsobuje najmä znečistenie už na 
hornom úseku Váhu, kde je znečistenie odpadovými vodami najmä: SVS a.s. ČOV Liptovský Mikuláš, 
NUESIEDLER  SCP  a.s.  Ružomberok,  SVS  a.s.  ČOV  Martin  –  Vrútky,  Žilina,  Hričov  a Púchov,  so 
zvýšenými koncentráciami NL, NEL a N‐NH4. V strednom toku  je Váh znečisťovaný husto osídlenými 
oblasťami  s  rozvinutým  priemyslom,  kde  najväčšími  znečisťovateľmi  sú  ZsVaK  a  priemysel  z 
mestských aglomerácií Dubnica nad Váhom, Trenčín, Nové Mesto nad Váhom. Znečistenie toku Váh 
v riešenej oblasti je spôsobené hlavne zdrojom Duslo a. s. a verejná kanalizácia mesta Šaľa.  

 

Pre riešené územie obce Trnovec nad Váhom je najbližší hodnotiaci profil toku Váhu v mieste odberu 
Váh ‐ Šaľa (km 165,1). Z prehľadu v nasledujúcej tabuľke možno skonštatovať, že kvalita vody v toku 
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Váh  sa  v rokoch  2002/2003  a  2005/2006  zlepšila  v ukazovateľoch  kyslíkový  režim,  fyzikálno‐
chemických ukazovateľoch, nutrientoch a mikrobiologických ukazovateľoch, o dve  triedy  sa  zlepšila 
biologických ukazovateľoch a o dve triedy sa zhoršila v ukazovateli mikropolutanty.  

Tab. 46 Prehľad kvality vody v toku Váh v období 2002/2006 

Tok  Km  Ukazovateľ  A  B  C  D  E  F 

Váh – 
Selice 

47,7 km  2002/2003  III.  IV.  III.  V.  IV.  III. 

2005/2006  II.  II.  II.  III.  III.  V. 

Zdroj: SHMÚ, 2009 

 

Graf 7 Vývoj kvality vody v odbernom mieste Váh – Selice 

 

V zmysle Rámcovej smernice o vodách a národnej  legislatívy sa hodnotenie kvality povrchových vôd 
vykonáva  v  súlade  s  §  4a, ods.  1  zákona  364/2004  Z.  z. o  vodách  v  znení  neskorších  predpisov  v 
povodiach,  čiastkových  povodiach  a  v  útvaroch  povrchových  vôd.  Porovnanie  ‐  súlad/nesúlad 
s hodnotami  uvedenými  v prílohe  č.  1  alebo  č.  2  k NV  č.  269/2010  Z.  z.  hovorí 
o vyhovujúcej/nevyhovujúcej  kvalite  vody  a v prípade  negatívneho  výsledku  indikuje  potrebu 
realizácie opatrení. Kvalita povrchových vôd  sa hodnotí v každom mieste monitorovania vo vzťahu 
k všeobecným požiadavkám na kvalitu povrchových vôd.  

Tab. 47 Váh ‐ prehľad nesplnenia požiadaviek na kvalitu vody v roku 2010 

NEC Vodný 
útvar 

Tok Monitorované 
miesto 

Riečny 
km 

Ukazovatele nevyhovujúce požiadavkám na 
kvalitu povrchovej vody podľa prílohy č. 1 

Časť A Časť B Časť C 

V383000D SKV0027 Váh Vlčany 41,7 N-NO2 - - 

V367000D SKV0019 Váh Nad Sereďou 81,1 - - - 

Zdroj: Hodnotenie kvality povrchovej vody Slovenska za rok 2010, MŽP SR, 2011 
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Kvalita podzemnej vody 

SK1000400P Medzizrnové podzemné vody kvartérnych náplavov Váhu, Nitry a ich prítokov  j, časti 
oblasti povodia Váh 

V útvare  podzemnej  vody  SK1000400P  sú  ako  kolektorské  horniny  zastúpené  najmä  aluviálne 
a terasové štrky, piesčité štrky, piesky, proluviálne sedimenty stratigrafického zaradenia pleistocén  ‐ 
holocén.  V hydrogeologických  kolektoroch  útvaru  prevažuje medzizrnová  priepustnosť.  Priemerný 
rozsah hrúbky  zvodnencov  je 10  ‐ 30 m. V rámci  chemického  zloženia podzemných  vôd prevažujú 
v katiónovej  časti  Ca2+  a Mg2+  ióny,  v aniónovej  HCO3

‐.  Vplyv  znečistenia  sa  odráža  vo  zvýšených 
obsahoch  SO4

2‐  a Cl‐.  Podľa  Palmer‐Gazdovej  klasifikácie  sú  podzemné  vody  v útvare  SK1000400P 
najčastejšie základného výrazného až nevýrazného Ca‐HCO3 typu. Hodnoty mineralizácie vypočítané 
z objektov sledovania kvality podzemných vôd radia tieto vody k stredne až vysoko mineralizovaným.  

Medzizrnové podzemné vody kvartérnych náplavov Váhu, Nitry a ich prítokov j. časti oblasti povodia 
Váh sú ovplyvňované antropogénnou činnosťou vo všetkých častiach útvaru. Najvyššia koncentrácia 
Mn bola nameraná v objekte 23590 Šaľa.  

 

Tab. 48 Ukazovatele prekračujúce prahové a limitné hodnoty v objektoch útvaru SK1000400P 

Č. 
objektu 

Názov 
objektu 

Ukazovatele  prekračujúce  prahové  a limitné 
hodnoty v r. 2010 

Ukazovatele  prekračujúce  prahové  a limitné 
hodnoty v r. 2007 

Prahová hodnota  Limitná hodnota  Prahová hodnota  Limitná hodnota 

12990  Diakovce  CHSK‐Mn, Mn, NO2‐, 
NO3‐, Phenmedifam, 
RL105,  So4

2‐,TOC, 
vodiv_25 

CHSK‐Mn, Mn, NO2‐, 
NO3‐, Phenmedifam, 
RL105,  So4

2‐,TOC, 
vodiv_25 

Mn,  RL,  SO42‐, 
vodiv_25 

Mn, RL, vodiv_25 

22190  Šoporňa  ‐ 
Štrkovec 

FLU,  Fe,  Fe2+,  Mn, 
Phenmedifam 

Fe,  Fe2+,  Mn, 
Phenmedifam 

Fe, Fe2+, Mn  Fe, Fe2+, Mn 

23590  Šaľa  Cl‐, Fe, Fe2+, Mn, 
NH4

+, RL105, So4
2‐, 

vodiv_25, 
Phenmedifam 

Fe, Fe2+, Mn, NH4
+, 

RL105, So4
2‐, 

vodiv_25, 
Phenmedifam 

Cl‐, Fe, Fe2+, Mn, 
NH4

+, RL,  
So4

2‐, vodiv_25 

Cl‐, Fe, Fe2+, Mn, 
NH4

+, RL,  
So4

2‐, vodiv_25 

Zdroj: Kvalita podzemných vôd na Slovensku 2010, SHMÚ 2011, Kvalita podzemných vôd na Slovensku 2007, SHMÚ 2009 

SK2001000P Medzizrnové podzemné vody Podunajskej panvy a jej výbežkov oblasti povodia Váh 

V útvare podzemnej vody SK2001000P  sú ako kolektorské horniny  zastúpené najmä  jazerno‐riečne 
sedimenty najmä piesky a štrky,  íly stratigrafického zaradenia neogén. V hydrologických kolektoroch 
útvaru prevažuje medzizrnová priepustnosť. Priemerný rozsah hrúbky zvodnencov je 30 ‐ 100 m. Vo 
väčšine pozorovacích objektov v katiónovej  časti dominuje Ca2+ a v aniónovej HCO3‐. Podľa Palmer‐
Gazdovej  klasifikácie  sú  medzizrnové  podzemné  vody  Podunajskej  panvy  a jej  výbežkov  oblasti 
povodia Váh zaradené medzi základný výrazný Ca‐HCO3 typ. Podľa minerazliácie radíme medzizrnové 
podzemné vody Podunajskej panvy a jej výbežkov oblasti povodia Váh medzi vody  so  zvýšenou až 
vysokou mineralizáciou.  

Tab. 49 Ukazovatele prekračujúce prahové a limitné hodnoty v objektoch útvaru SK1000400P 

Č. 
objektu 

Názov 
objektu 

Ukazovatele  prekračujúce  prahové  a limitné 
hodnoty v r. 2010 

Ukazovatele  prekračujúce  prahové  a limitné 
hodnoty v r. 2007 

Prahová hodnota  Limitná hodnota  Prahová hodnota  Limitná hodnota 

30990  Rastislavice  Cl‐, Mn, Na, vodiv_25  Mn, vodiv_25  BZP,  Cl‐,  fluorantén, 
Mn, NO

3‐, Na, pyrén, 
RL, SO42‐, vodiv_25 

BZP,  Cl‐,  Mn,  NO3‐, 
Na, RL, vodiv_25 

222090  Šaľa‐
Močenok 

CHSK‐Mn,  Cl‐,  Fe, 
Mg,  Mn,  NO3‐,  Na, 
RL105, TOC, vodiv:25 

CHSK‐Mn,  Cl‐,  Mg, 
Mn,  NO3‐,  RL105, 
TOC, vodiv:25 

Cl‐,  Mg,  Mn,  NO3‐, 
Na,  RL,  SO4

2‐, 
vodiv_25 

Cl‐, Mg, Mn, NO3‐, RL, 
SO4

2‐, vodiv_25 
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Zdroj: Kvalita podzemných vôd na Slovensku 2010, SHMÚ 2011, Kvalita podzemných vôd na Slovensku 2007, SHMÚ 2009 

 

Znečistenie  podzemných  vôd  pochádza  z infiltrácie  povrchových  vôd  do  riečnych  sedimentov, 
z priemyselných hnojív, znečistených zrážkových vôd, skládok odpadov, priemyselných a odpadových 
vôd a poľnohospodárstva. Pri celkovom zhodnotení hodnôt celkovo k zvýšeniu mangánu, dusičnanov, 
chloridov a síranov.  

2.15.2.1 Kontaminácia pôd 

Kvalita  pôdy  patrí  medzi  najvýznamnejšie  faktory  využívania  a  rozvoja  územia.  Medzi  hlavné 
negatívne  faktory,  ktoré  ovplyvňujú  environmentálnu  funkciu  pôd,  patria  najmä  zhutňovanie, 
acidifikácia, neuvážené meliorácie a rekultivácie, nadmerná chemizácia, emisno‐ imisná kontaminácia 
a zvyšujúca sa erózia. 

Okrem  degradačných  faktorov  znižujúcich  kvalitu  pôdy  dochádza  i  k  jej  prevodu  na 
nepoľnohospodárske účely. Výstavbou  sú ohrozené najmä kvalitné poľnohospodárske pôdy v okolí 
sídiel. Na plošnej kontaminácii pôd sa najväčšou mierou podieľajú najmä nasledujúce činitele: 

 výskyt prirodzenej kontaminácie pôd rizikovými prvkami z geochemických anomálií,  

 vplyv globálnych emisií pochádzajúci prevažne  zo  zahraničných  zdrojov, prejavuje  sa  zvýšeným 
obsahom Cd, Pb, Cr, As,  

 vplyv vnútroštátnych zdrojov s  lokálnym až  regionálnym dosahom z  rôznych druhov priemyslu, 
najmä však zdroje v Duslo, a.s. Šaľa  

 vplyv poľnohospodárstva (najmä obsah Cd z fosforečných hnojív, ako aj priemyselné komposty a 
kaly z ČOV),  

 vplyv emisií z dopravných prostriedkov.  

 

Značná  časť  riešeného  územia  je  poľnohospodársky  intenzívne  využívaná.  Rozvoj  veľkoplošného 
hospodárenia na pôde má  za následok  zníženie ekologickej  kvality priestorovej  štruktúry  krajiny  a 
ohrozenie jej ekologickej stability. Zmenami v štruktúre využitia pozemkov dochádzalo v minulosti k 
rozorávaniu medzí a terénnych nerovností, ktoré boli porastené vegetáciou. Poľnohospodárska pôda 
sa tak stala náchylnejšou na vodnú a veternú eróziu. 

Potenciálnymi bodovými zdrojmi znečistenia pôd môžu byť čierne (príp. riadené) skládky odpadov a 
to  na  poľnohospodárskom  ako  aj  lesnom  pôdnom  fonde.  V  okolí  týchto  skládok  sa  môžu 
koncentrovať neznáme a často veľmi toxické látky. 

Podľa mapy kontaminácie pôd (Čurlík, J., a kol., In: Atlas krajiny SR, 2002) sa riešené územie nachádza 
v kategórii nekontaminovaných pôd resp. mierne kontaminovaných pôd.  

2.16 VYZNAČENIE PRIESKUMNÝCH ÚZEMÍ, CHRÁNENÝCH 
LOŽISKOVÝCH ÚZEMÍ A DOBÝVACÍCH PRIESTOROV 

Ložiská  nerastných  surovín  sa  v k.  ú.  obce  Trnovec  nad  Váhom  nenachádzajú.  V  rámci  k.ú.  obce 
Trnovec  nad  Váhom  je  určené  prieskumné  územie  "Trnovec  nad  Váhom  ‐  geotermálna  energia" 
držiteľovi prieskumného územia A. I. FARMA s.r.o.. 

2.17 VYHODNOTENIE DÔSLEDKOV STAVEBNÝCH ZÁMEROV NA 
POĽNOHOSPODÁRSKEJ PÔDE 

Vyhodnotenie  perspektívneho  použitia  poľnohospodárskej  pôdy  na  nepoľnohospodárske  účely 
v katastrálnom  území  obce  Trnovec  nad  Váhom  je  spracované  v zmysle  zákona  č.  220/2004  Z.  z. 
o ochrane  a  využívaní poľnohospodárskej pôdy  a o zmene  zákona  č.  245/2003  Z.  z. o integrovanej 
prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

Pri  spracovaní perspektívneho využitia poľnohospodárskej pôdy na nepoľnohospodárske účely boli 
použité nasledovné podklady: 
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 hranica zastavaného územia k 1. 1. 1990,  

 bonitované pôdno ‐ ekologické jednotky (7 ‐ miestny kód), VÚPOP, 2011, 

 katastrálna mapa obce Trnovec nad Váhom,  

 zákon  č.  220/2004  Z.  z.  o ochrane  a  využívaní  poľnohospodárskej  pôdy  a o zmene  zákona  
č.  245/2003  Z.  z.  o integrovanej  prevencii  a kontrole  znečisťovania  životného  prostredia 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov,  

 vyhláška MP SR č. 508/2004, ktorou sa vykonáva § 27 zákona č. 220/2004 Z. z.,  

 stanovisko podniku Hydromeliorácie, š. p. o vybudovaných hydromelioračných zariadeniach, 

 Zadanie ÚPN obce Trnovec nad Váhom, AŽ PROJEKT, 2009. 

Charakteristika pôdnych pomerov 

Poľnohospodárska  pôda,  navrhnutá  na  iné  ako  poľnohospodárske  použitie  sa  podľa  bonitovaných 
pôdno‐ ekologických  jednotiek nachádza v dvoch klimatických  regiónoch. Prevažná  časť pôdy patrí  
do  klimatického  regiónu  s  kódom  02  ‐  dostatočne  teplý,  suchý,  pahorkatinný  s  teplotnou  sumou  
TS ≥ v intervale 2800 až 2500 °C. Vo vegetačnom období je to 15 ‐ 16 °C, v zimnom období ‐1 ‐ 3 °C. 
Na  riešenom  území  sa  vyskytuje  vo  veľkej miere  vodná  erózia,  ktorá  spôsobuje  škody  najmä  na 
poľnohospodárskej pôde. 

Tab. 50 Charakteristika klimatického regiónu 

Kód 
regiónu 

Charakteristika  TS 10 ≥ (°C)  Td ≤ 5°C 
(dni) 

Charakteristika 
k VI ‐ VIII (mm) 

T jan. (°C)  T veget 
(°C) 

00  veľmi  teplý,  veľmi  suchý, 
nížinný 

>3 000  242  200  ‐1‐2  16‐17 

Zdroj: Príručka pre používanie máp BPEJ, VÚPOP, 1996 

Tab. 51 Prehľad bonitovaných pôdno ‐ ekologických jednotiek vo vzťahu k rozvojovým plochám 

BPEJ kód  Hlavná pôdna jednotka  Svaho‐
vitosť 

Hĺbka  Expozícia  Skeletovitosť  Zrnitosť 

0002002  fluvizeme typické 
karbonátové 

0° ‐ 3°  hlboké pôdy (60 
cm a viac) 

rovina  bez skeletu  stredne ľahké pôdy 
(hlinité) 

0004004  fluvizeme typické 
karbonátové 

0° ‐ 3°  hlboké pôdy (60 
cm a viac) 

rovina  bez skeletu  veľmi ľahké pôdy 
(ílovitohlinité) 

0017002  černozeme čiernicové  0° ‐ 3°  hlboké pôdy (60 
cm a viac) 

rovina  bez skeletu  stredne ľahké pôdy 
(hlinité) 

0017005  černozeme čiernicové  0° ‐ 3°  hlboké pôdy (60 
cm a viac) 

rovina  bez skeletu  stredne ľahké pôdy 
‐ ľahšie 
(piesočnatohlinité) 

0019002  čiernice typické  0° ‐ 3°  hlboké pôdy (60 
cm a viac) 

rovina  bez skeletu  stredne ľahké pôdy 
(hlinité) 

0020003  čiernice typické  0° ‐ 3°  hlboké pôdy (60 
cm a viac) 

rovina  bez skeletu  ťažké pôdy 
(ílovitohlinité) 

 

V zmysle zákona č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona  
č. 245/2003 Z.  z. o integrovanej prevencii a kontrole  znečisťovania  životného prostredia a o zmene 
a doplnení  niektorých  zákonov  sa  v riešenom  území  nachádzajú  pôdy  1.,  2.,  3.  a  4.  kvalitatívnej 
skupiny ‐ pôdy, ktoré je potrebné chrániť.  
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Tab. 52 Prehľad chránených BPEJ vo vzťahu k rozvojovým lokalitám 

BPEJ kód  hlavná pôdan jednotka  Skupina  Poznámka 

0002002  fluvizeme typické karbonátové  2  pôda chránená v zmysle zákona č.220/2004 Z.z. 

0017002  černozeme čiernicové  1  pôda chránená v zmysle zákona č.220/2004 Z.z. 

0017005  černozeme čiernicové  1  pôda chránená v zmysle zákona č.220/2004 Z.z. 

0019002  čiernice typické  1  pôda chránená v zmysle zákona č.220/2004 Z.z. 

0020003  čiernice typické  2  pôda chránená v zmysle zákona č.220/2004 Z.z. 

 

Vyhodnotenie a zdôvodnenie perspektívneho využitia poľnohospodárskej pôdy na nepoľnohospo‐
dárske využitie 

Perspektívne použitie poľnohospodárskej pôdy na nepoľnohospodárske účely  v  rámci návrhu ÚPN 
obce  Trnovec  nad  Váhom  predstavuje  záber  pôdy  s celkovou  rozlohou  35,30  ha.  Záber 
poľnohospodárskej  pôdy  na  nepoľnohospodárske  účely  v rámci  Návrhu  ÚPN  obce  Trnovec  nad 
Váhom predstavuje 21 lokalít navrhovaných na funkciu bývanie (11 lokalít), funkciu zmiešané územie 
bývania  a občianskej  vybavenosti  (1  lokalita),  funkciu  občianskej  vybavenosti  (3  lokality),  funkciu 
agroturistiky  (4  lokality),  funkciu  parkovej  zelene  (1  lokalita)  a funkciu  dopravnej  infraštruktúry  ‐ 
križovatka (1 lokalita).  

Napriek  záberu  poľnohospodárskej  pôdy  na  nepoľnohospodárske  účely,  možno  skonštatovať,  že 
navrhované  lokality  sú  navrhnuté  v nadväznosti  na  zastavané  územie  a existujúcu  infraštruktúru, 
teda  nebude  narušená  ucelenosť  honov,  ani  nedôjde  k fragmentácii  a izolácii  poľnohospodárskej 
pôdy. 

Tab. 53 Prehľad záberu poľnohospodárskej pôdy v k. ú. Trnovec nad Váhom 

Ukazovateľ  NÁVRH(ha) 

Odňatie pôdy celkom  34,87 

Z toho v intraviláne  10,64 

 v extraviláne  24,23 

Vybudované hydrom. zariadenia  ‐ 

Užívateľ poľnohospodárskej pôdy 

Právnické osoby 

Obec 

Fyzické osoby 

 

‐ 

‐ 

‐ 

 

Tab. 54 Funkčné využitie plôch navrhnutých na záber poľnohospodárskej pôdy 

Ukazovateľ  NÁVRH (ha) 

Bývanie v RD  16,35 

Zmiešané územie (bývanie + OV)  11,77 

Občianska vybavenosť  4,22 

Parková zeleň  0,94 

Dopravná infraštruktúra ‐ križovatka  0,63 

Technická infraštruktúra  0,96 

Spolu:  34,87 
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Prehľad stavebných a iných zámerov na poľnohospodárskej pôdy ‐ NÁVRH. 
Žiadateľ (obstarávateľ):   Obec Trnovec nad Váhom 

Spracovateľ:      AŽ PROJEKT s.r.o., Bratislava 

Kraj:        Nitriansky 

Obvod:       Šaľa 

Dátum:       08/2012 

Tab. 55 Prehľad stavebných a iných zámerov na poľnohospodárskej pôde ‐ NÁVRH 

P. č.  Lokalita  Funkčné 
využitie 

Výmera lokality (ha)  Kultúra 
poľnohos. 
pôdy 

Výmera poľnohosp. pôdy  Výmera 
nepoľnoh. 
pôd. (ha) 

Vykonané 
investície 
do pôdy 
(ha) 

Užívateľ 
poľnohospod. 
pôdy 

Katastr. 
územie 

celkom  v zastav. 
území 

mimo 
zastav. 
územia 

celkom 
(ha) 

BPEJ  ha 

1.  NB2  Bývanie v RD  0,71  0,71  ‐  záhrady  0,58  0004004  0,18  0,13  ‐  ‐  Trnovec n. V. 

2.  NB3  Bývanie v RD  1,02  1,02  ‐  záhrady  1,02  0004004  1,02  ‐  ‐  ‐  Trnovec n. V. 

3.  NB5  Bývanie v RD  0,33  0,33  ‐  záhrady  0,33  0004004  0,33  ‐  ‐  ‐  Trnovec n. V. 

4.  NB6  Bývanie v RD  1,24  1,24  ‐  záhrady  1,24  0004004  1,24  ‐  ‐  ‐  Trnovec n. V. 

5.  NB7  Bývanie v RD  1,05  1,05  ‐  orná pôda  1,05  0017005  0,99  ‐  ‐  ‐  Trnovec n. V. 

záhrady  0017005  0,06 

6.  NB8  Bývanie v RD  1,23  1,23  ‐   záhrady  1,23  0017005  1,23  ‐  ‐  ‐  Trnovec n. V. 

7.  NB9  Bývanie v RD  0,80  0,80  ‐  záhrady  0,80  0017005  0,80  ‐  ‐  ‐  Trnovec n. V. 

8.  NB10  Bývanie v RD  2,26  2,26     orná pôda, 
záhrady 

2,26  0017005  0,50  ‐  ‐  ‐  Trnovec n. V. 

0017005  1,76 

9.  NB12  Bývanie v RD  2,54  ‐   2,54  orná pôda  2,54  0017005  2,54  ‐  ‐  ‐  Trnovec n. V. 

10.  NE1  Občianska 
vybavenosť 

0,32  0,32   ‐  orná pôda  0,29  0017005  0,29  0,03  ‐  ‐  Trnovec n. V. 

11.  NE1  Občianska 
vybavenosť 

2,40  ‐   2,40  orná pôda  2,40  0017005  2,40  ‐  ‐  ‐  Trnovec n. V. 

12.  NE2  Občianska 
vybavenosť 

1,50  ‐  1,50  orná pôda  1,20  0017005  1,20  0,30  ‐  ‐  Trnovec n. V. 

13.  NZP1  Parková zeleň  0,94  ‐  0,94  orná pôda  0,86  0017005  0,86  0,08  ‐  ‐  Trnovec n. V. 
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P. č.  Lokalita  Funkčné 
využitie 

Výmera lokality (ha)  Kultúra 
poľnohos. 
pôdy 

Výmera poľnohosp. pôdy  Výmera 
nepoľnoh. 
pôd. (ha) 

Vykonané 
investície 
do pôdy 
(ha) 

Užívateľ 
poľnohospod. 
pôdy 

Katastr. 
územie 

celkom  v zastav. 
území 

mimo 
zastav. 
územia 

celkom 
(ha) 

BPEJ  ha 

14.  NC1  Zmiešané 
územie 

11,77  ‐   11,77  orná pôda  11,77  0002002  1,93  0,19  ‐   ‐   Trnovec n. V. 

0017005  9,84 

15.  NB13  Bývanie v RD  3,49  ‐   3,49  orná pôda  3,49  0017002  3,49  0,10  ‐  ‐  Trnovec n. V. 

16.  NB14  Bývanie v RD  1,68  1,68  ‐   orná pôda  1,68  0019002  1,28      ‐  ‐   Trnovec n. V. 

0020003  0,40 

17.  NDI2  Križovatka  0,63     0,63  orná pôda  0,63  0017005  0,63     ‐   ‐   Trnovec n. V. 

18.  NTI2  Technická 
infraštruktúra 

0,96    0,96  orná pôda  0,96  0017002  0,23        Horný Jatov 

0019002  0,13 

0036002  0,02 

0096002  0,58 

Spolu:  34,87     24,23  ‐   34,33 

0002002  1,93 

0,83  ‐  ‐   ‐  

0004004  3,17 

0017002  23,46 

0017005  33,16 

0019002  1,28 

0020003  0,40 

0036002  0,02 

0096002  0,58 
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2.18 HODNOTENIE NAVRHOVANÉHO RIEŠENIA NAJMÄ 
Z HĽADISKA ENVIRONMENTÁLNYCH, EKONOMICKÝCH, 
SOCIÁLNYCH A ÚZEMNO-TECHNICKÝCH DÔSLEDKOV  

2.18.1 Hodnotenie navrhovaného riešenia z hľadiska environmentálnych dôsledkov 
Ochrana životného prostredia obce Trnovec nad Váhom vychádza z princípov, ktoré boli prijaté na 
celoštátnej,  krajskej,  okresnej  ako  aj  na  obecnej  úrovni  a  v ktorých  sú  zahrnuté  opatrenia  na 
znižovanie  zaťaženia  životného  prostredia,  zachovávanie  diverzity  fauny  a flóry  ako  aj  ochrany 
prírodných zdrojov.  

Územný  plán  obce  Trnovec  nad  Váhom  v kapitole  “Koncepcia  starostlivosti  o  životné  prostredie” 
hodnotí  kvalitu  životného  prostredia  obce,  pričom  vychádza  z hodnotenia  kvality  životného 
prostredia  širších  vzťahov.  Hodnotí  súčasný  stav  kvality  prostredia  a na  základe  hodnotenia 
existujúcich stretov a problémov navrhuje príslušné opatrenia na elimináciu negatívnych dopadov.  

Územný plán obce v plnej miere zohľadňuje zásady ochrany prírody a tvorby krajiny. Plne rešpektuje 
existujúce  chránené  územia  vyhlásené  v zmysle  zákona  543/2002  Z.  z.  o ochrane  prírody  a krajiny 
v znení neskorších predpisov.  

Riešené  katastrálne  územia  sa  nachádzajú  v poľnohospodársky  intenzívne  využívanej  krajine 
v Podunajskej nížine. Preto bola pri návrhu územného plánu zohľadnená potreba ochrany územia ako 
takého,  bez  väčších  zmien  vo  funkčnom  a priestorovom  usporiadaní,  tak  aby  boli  zachované 
podmienky pre trvalo udržateľný rozvoj územia.  

V severozápadnej  časti  riešeného  územia  sa  nachádza  prírodná  pamiatka  Trnovské  rameno,  ktorá 
bola vyhlásená Nariadením ONV v Galante č. 22‐V./1983 z 9. 9. 1983 ‐ú. od 9. 10. 1983 a kde od 1. 7. 
2004,  t.j. dňom nadobudnutia účinnosti Vyhlášky KÚŽP Nitre  č. 1/2004  z 10.5.2004 platí 4.  stupeň 
ochrany. Prírodná pamiatka Trnovské  rameno o  rozlohe 6,58 ha bola  vyhlásená  z dôvodu ochrany 
mŕtveho ramena Váhu s výskytom charakteristických druhov fauny a flóry.  

Územný  plán  premieta  prvky  vyplývajúce  z  Regionálneho  územného  systému  ekologickej  stability 
(NRBk Váh, RBk Dlhý kanál, RBc mlynárske domčeky a RBc Trnovské rameno) ako aj prvky miestneho 
územného systému ekologickej stability (MBk1 Trnovec a MBk2 Pri hradskej. V rámci návrhovaných 
prvkov územného  systému  ekologickej  stability bolo navrhnuté miestne biocentrum MBc Rameno 
a lesy pri Trnovci, miestny biokoridor MBk Trnovský kanál a interakční prvky  líniové aj plošné. Tieto 
prvky  vytvárajú  funkčný  systém,  ktorý  zabezpečí  ochranu  prirodzeného  genofondu  v prirodzených 
stanovištiach jednotlivých druhov.  

Ďalej boli navrhnuté technické opatrenia na elimináciu negatívnych dôsledkov na prírodné prostredie 
vyplývajúce  zo  súčasného  stavu  ako  aj  z navrhovaného  rozvoja. Opatrenia  sú diferencované podľa 
základných  zložiek  súčasnej  krajinnej  štruktúry:  lesná  pôda,  orná  pôda,  vodné  toky  a nelesná 
drevinná  vegetácia.  Súčasťou  návrhu  miestneho  územného  systému  ekologickej  stability  je  aj 
navrhovaná  sieť  existujúcej  líniovej  zelene  ako  aj  navrhovanej  zelene  pozdĺž  komunikácií,  tak  aby 
plnila funkciu migračnú, izolačnú, estetickú, protieróznu a zasakovaciu. 

Územný  plán  obce  vyhodnocuje  dopad  vyplývajúci  z urbanistickej  koncepcie  priestorového 
usporiadania  a  funkčného  využívania  územia  obce  na  poľnohospodársku  pôdu,  pričom  sú 
vyšpecifikované lokality s predpokladaným odňatím poľnohospodárskej pôdy. Urbanistická koncepcia 
rozvoja obce  je  riešená v dvoch variantoch, pričom sa orientuje prioritne na využitie voľných plôch 
v rámci  zastavaného  územia  obce,  resp.  v tesnom  dotyku  na  zastavané  územie  so  založenou 
technickou infraštruktúrou.  

Návrh  koncepcie  je  oproti  priestorovo  extenzívny,  zasahuje  väčšiu  plochu  nezastavaného  územia 
obce.  Rozvojová  koncepcia  počíta  so  štrnástimi  lokalitami  pre  bývanie,  občianskej  vybavenosti 
plochami športu, rekreácie a agroturistiky .  

Do  záväznej  časti  územného  plánu  sú  premietnuté  všetky  chránené  územia  prírody  ako  aj 
navrhované  prvky miestneho  územného  systému  ekologickej  stability.  V záväznej  časti  územného 
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plánu sú rovnako premietnuté opatrenia z hľadiska zabezpečenia odpadového hospodárstva a čistoty 
ovzdušia. 

Tvorba životného prostredia obce Trnovec nad Váhom sa odvíja od princípov, ktoré boli prijaté na 
celoštátnej,  krajskej,  okresnej  ako  aj  na  obecnej  úrovni  a  v ktorých  sú  zahrnuté  opatrenia  na 
znižovanie  zaťaženia  prírodného  a  životného  prostredia,  zvyšovania  ekologickej  stability  a 
zachovávanie fauny a flóry.  

 

Územný plán obce v rámci spracovaného krajinnoekologického plánu (v etape prieskumy a rozbory), 
hodnotil  kvalitu  životného  prostredia  celého  katastrálneho  územia  obce  a rovnako  v kapitole 
“Koncepcia  starostlivosti  o  životné  prostredie”  navrhuje  opatrenia  na  jeho  zlepšenie,  pričom  sa 
vychádza z hodnotenia kvality životného prostredia širších vzťahov.  

 hodnotí súčasný stav kvality prostredia a na základe hodnotenia existujúcich stretov a problémov 
navrhuje príslušné opatrenia na elimináciu negatívnych dopadov 

 navrhuje  jednotlivé  zámery  so  zreteľom  na  zachovanie  trvalo  udržateľného  života,  prípadne 
navrhuje príslušné opatrenia. 

 
Medzi prioritné ciele obce patrí vytváranie zdravého prostredia pre občanov. V súlade s prioritami 
a opatreniami špecifikovanými v Programe hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce na roky 2007 – 
2013 vytvára územnotechnické podmienky pre napĺňanie stanovených cieľov a priorít v PHSR obce. 
Ide o prioritu č. 3 „Zlepšenie životného prostredia“, hlavne opatrenia 3.1 pre oblasť problematiky 
odpadového hospodárstva (rekultivácia skládok odpadov, vybudovanie kompostárne, modernizácia 
a rozšírenie separovaného zberu, rozvíjať zber separovaného a biologického odpadu). 

Do územného plánu sú premietnuté opatrenia z hľadiska odkanalizovania obce Trnovec nad Váhom 
v súlade  s Plánom  rozvoja Slovenskej  republiky a Koncepciou vodohospodárskej politiky Slovenskej 
republiky  do  roku  2015  s tým,  že  v súčasnosti  je  v realizácii  rekonštrukcia MCHB  ČOV  s termínom 
dokončenia do konca roku 2012. 

V tesnom dotyku  s obcou  je  lokalizovaný  areál Dusla  Šaľa  a.s,  ktorý  vzhľadom na  svoje  zameranie 
výroby  a  výrobných  programov patrí medzi  veľkých  znečisťovateľov  životného prostredia  v SR. Do 
konceptu  riešenia  boli  premietnuté  opatrenia,  ktoré  doteraz  Duslo  Šaľa  a.s.  realizovalo  (ide  o 
pozorovacie  vrty na RSTO, na  základe  zmeny palivovej  základne uzatvorenie odkaliska Amerika  II., 
100%  plynofikácia  teplárne,  rekonštrukcia  spaľovne  odpadov  a pod.).  V súlade  s PHSR  sa  v ÚPN 
rešpektujú  opatrenia,  ktoré môže  obec  realizovať  jedine  v súčinnosti  s firmou Duslo  Šaľa  a.s.  ako 
napr.: 

 Aktivita 3.2.5 ‐ Revitalizovať odkaliská 

 Opatrenie 3.3 ‐ Zníženie znečistenia ovzdušia 

 Aktivita 3.3.1 ‐ Monitorovať znečistenie ovzdušia a viesť dialóg s veľkými znečisťovateľmi 

V záväznej  časti  územného  plánu  sú  z hľadiska  zabezpečenia  odpadového  hospodárstva  a čistoty 
ovzdušia premietnuté uvedené opatrenia.  

Územný  plán  obce  vyhodnocuje  dopad  vyplývajúci  z urbanistickej  koncepcie  priestorového 
usporiadania  a  funkčného  využívania  územia  obce  na  poľnohospodársku  pôdu,  pričom  sú 
vyšpecifikované  lokality  s predpokladaným  odňatím  poľnohospodárskej  pôdy.  Vzhľadom  na  výskyt 
pôdy najlepších bonít, orientuje sa urbanistická koncepcia prioritne na využitie voľných plôch v rámci 
zastavaného  územia  obce,  resp.  v tesnom  dotyku  na  zastavané  územie  so  založenou  technickou 
infraštruktúrou. 

Územný plán obce v plnej miere  rešpektuje  zásady ochrany prírody a krajiny. Premieta do  riešenia 
územného plánu chránené územia vyplývajúce zo Smerníc európskej únie, prvky vyplývajúce z RÚSES 
a  odporúča  vytvárať  základnú  kostru  ekologickej  stability  na  lokálnej  úrovni,  navrhuje  konkrétne 
druhy a typy jednotlivých prvkov územného systému ekologickej stability, ako aj technické opatrenia 
na elimináciu negatívnych dôsledkov na prírodné prostredie vyplývajúce s navrhovaného rozvoja. 
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Do záväznej časti územného plánu sú premietnuté všetky chránené územia prírody. 

V záväznej  časti  územného  plánu  sú  rovnako  premietnuté  opatrenia  z hľadiska  zabezpečenia 
odpadového hospodárstva a čistoty ovzdušia.  

Hodnotenie dopravného riešenia 

Návrh komunikačného systému riešeného územia vychádza z dopravných vzťahov sprostredkujúcich 
dopravné väzby na celoštátnej, regionálnej, a miestnej úrovni.  

Dopravná  koncepcia  je  založená  na  priemete  záväznej  časti UPN  VÚC Nitrianskeho  kraja  do ÚPN 
obce, z ktorého vyplýva potreba zabezpečenia koridoru pre preložku cesty I/75 Galanta – Šaľa – Nové 
Zámky – Štúrovo, s riešením obchvatu obce Trnovec nad Váhom. Rovnako sa do ÚPN obce premieta 
navrhovaná modernizácia  železničnej  trate  číslo  130  na  návrhovú  rýchlosť  160  km/h  (s  úpravami 
oblúkov v k. ú. obce), vrátane návrhu mimoúrovňového riešenia cestných napojení. Do ÚPN obce je 
premietnuté aj výhľadové  trasovanie vysokorýchlostnej železničnej trate  (160 km/h) Šaľa  ‐ Nitra na 
riešenom území.  

2.18.2 Hodnotenie  navrhovaného  riešenia,  najmä  ekonomických,  sociálnych 
a územno ‐ technických dôsledkov 

Vstupným podkladom pre rozvoj obce v rámci riešenia ÚPN obce  je analýza demografického vývoja 
a jeho  štruktúra,  vrátane  demografickej  prognózy.  V koncepcii  územného  plánu  sa  vychádza 
z globálnych (celoštátnych, regionálnych) tendencií, ktoré sa prejavujú celkovým starnutím populácie. 
Úvaha  o demografickom  vývoji  vychádza  zo  sčítania  ľudu  domov  a  bytov  z  05.  2001, 
z retrospektívneho  vývoja  a vývoja  po  roku  2001  ako  aj  z  z dlhodobých  trendov  demografického 
vývoja obyvateľov v SR spracovaných v „Prognóze vývoja obyvateľstva v okresoch SR do roku. 2025, 
ktorú  vypracovalo  Výskumné  demografické  centrum  INFOSTAT‐u  v  novembri  2008.  Prognóza 
nadväzuje  na  aktualizovanú  prognózu  vývoja  obyvateľstva  SR  na  celoštátnej  úrovni,  ktorá  bola 
vypracovaná v roku 2007. Východiskovým obdobím prognózy bol koniec roku 2007.  

Vývojové  trendy  po  roku  2001  poukazujú  v obci  na  pokračovanie  tendencie  úbytku  obyvateľstva 
z hľadiska prirodzeného vývoja, pričom migračné saldo je plusové (325 obyv. v priebehu rokov 2001 – 
2010). Rovnako aj celkový počet obyvateľov v priebehu rokov 2001 – 2010 vykazuje prírastok o cca 
200  obyvateľov.  Stimulom  pre  nárast  počtu  obyvateľom môže  byť  aj  prebiehajúca  výstavba  keď 
v priebehu rokov 2003 – 2011 bolo v obci vydaných 169 stavebných povolení, pričom išlo cca 40 b.j. 
formou bytových domov a ostatné formou rodinných domov.  

V úvahách o budúcom vývoji počtu obyvateľov je potrebné zohľadniť stav, vývoj ako aj predpoklady 
pre  rozvoj  hospodárskej  základne  obce,  vrátane  predpokladaných  územných možností  pre  rozvoj 
bytovej  výstavby  ako  aj  polohový  faktor  obce  ležiacej  v okrajovom  pásme  ťažiska  osídlenia  prvej 
úrovne  bratislavsko  ‐  trnavsko  ‐  nitrianskeho  ťažiska  osídlenia  najvyššej  úrovne  (ako  aglomerácie 
celoštátneho významu) a na podunajskej rozvojovej osi tretieho stupňa Galanta – Nové Zámky. 

Z hľadiska hodnotenia prínosu v ekonomickej, sociálnej a územnotechnickej oblasti a tým aj dopadov 
na  formovanie  urbanistickej  štruktúry  a obrazu  obce,  krajiny  a dopravnej  siete  sa  návrh  ÚPN 
orientuje na rozvoj: 

 bytovej výstavby vo forme rodinných a bytových domov 

 občianskej vybavenosti 

 rozvoj území agroturistiky 

 dopravnej infraštruktúry 

 transformáciou  nefunkčných  areálov  PD  na  zariadenia  umožňujúce  rozvoj  podnikateľských 
aktivít,  ktoré  vytvoria  predpoklady  pre  nové  pracovné  príležitosti  a  zaručia  stabilizáciu 
obyvateľstva v obci 

 výstavby zariadení sociálnej infraštruktúry 

 výstavby zariadení technickej infraštruktúry 
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 zvýšením nárokov na udržanie úrovne hygieny prostredia – likvidácia komunálnych odpadov 

 zvýšením nárokov na udržanie ekologickej stability územia 

Urbanistická  koncepcia  rozvoja  územia  rešpektuje  založenú  štruktúru  obce  a organizáciu  územia, 
zloženú zo štyroch miestnych častí, pričom s rozvojom obytnej funkcie sa uvažuje len v časti Trnovec 
nad  Váhom.  Vzhľadom  na  postupný  meniaci  sa  spôsob  a charakter  využitia  územia  v miestnych 
častiach  Horný  Jatov,  Nový  Dvor  a Kľučiareň,  návrh  nepredpokladá  v týchto  častiach  s rozvojom 
funkcie bývania. Časť Horný Jatov bude mať aj v budúcnosti dominantnú funkciu – poľnohospodárska 
výroba,  Nový  Dvor  sa  predpokladá  orientovať  na  rekreačnú  funkciu  a časť  Kľučiareň  s dožitím 
existujúceho bývania a orientáciou na poľnohospodársku výroby a agroturistiku. Územný plán obce 
považuje  existujúce  areály  za  územne  stabilizované.  V rámci  riešenia  návrhu  bolo  prehodnotené 
funkčné  využitie  území  v súčasnosti  bez  funkčného  využitia,  ktoré  si  z titulu  nevyužívaných  a 
devastovaných  území  vyžadujú  zmenu  funkčného  využitia.  Ide  o územia  v Hornom  Jatove, Novom 
Dvore, Kľučiarni, bývalé zariadenia poľnohospodárskej výroby v krajine, areál pôvodne využívaný na 
chov hydiny.  

Koncepcia  rozvoja  obce  v plnom  rozsahu  rešpektuje  pamiatky  zapísané  v ÚZPF  SR,  ktoré  je 
nevyhnutné zachovať a chrániť v hmotovo‐priestorovej štruktúre ako aj pamiatky, ktoré síce nie sú 
zapísané v ÚZPF SR, ale tvoria súčasť identity obce.  

Koncepcia rozvoja obce  je navrhovaná  tak, aby umožnila podporovať rozvoj všetkých dominujúcich 
pozitívnych faktorov obce. Systém rozvojových plôch v obci dáva predpoklady pre rozvoj kvalitného 
životného prostredia.  

Územný plán obce  sa v prvom  rade orientuje na vytvorenie podmienok pre  rozvoj  funkcie bývania 
s príslušnou občianskou vybavenosťou, ktorá tvorí a bude aj v budúcnosti tvoriť dominantnú funkciu 
obce, s dôrazom na zdravé bývanie, ďalej sa orientuje na ekoturizmus, agroturistiku. 

V územnom  pláne  a  rovnako  v záväznej  časti ÚPN  obce  sú  premietnuté  verejnoprospešné  stavby 
vyplývajúce  z Nariadenia  vlády  SR  č.  188/1998  Z.  z.,  ktorým  sa  vyhlasuje  záväzná  časť Územného 
plánu veľkého územného celku Nitrianskeho kraja v znení následných zmien a doplnkov.  Ide o tieto 
stavby: 

Verejnoprospešné stavby dopravy a technickej infraštruktúry: 

Verejnoprospešné stavby, v zmysle navrhovaného riešenia a podrobnejšej projektovej dokumentácie, 
spojené s realizáciou uvedených záväzných regulatívov sú: 

1. V oblasti cestnej dopravy 

1.7. Cesta I/75 (Galanta) – Šaľa – Nové Zámky: 

1.7.2. obchvat Trnovca nad Váhom. 

1.11.  Cesta  II/562  Nitra  –  Trnovec  nad  Váhom:  šírkové  usporiadanie  súčasnej  cesty  II/562  na 
C11,5/80. 

1.19.  Homogenizácia  ciest  prvej  triedy  na  kategóriu  C11,5/80,  ciest  druhej  triedy  na  kategóriu 
C9,5/80 a ciest tretej triedy na kategóriu C7,5/60. 

1.20.  Prebudovanie  úrovňových  priechodov  (ako  bodových  nedostatkov)  ciest  I.  a  II.  triedy  so 
železničnými traťami na mimoúrovňové. 

2. V oblasti železničnej dopravy 

2.1. Modernizácia trate 130 (Bratislava) – Nové Zámky – Štúrovo na traťovú rýchlosť 160km/h. 

3. V oblasti vodnej dopravy 

3.1.  Stavby  spojené  s  budovaním  hlavných  vnútrozemských  ciest  podľa  európskych  dohôd  AGN 
(Európska dohoda o hlavných vnútrozemských vodných cestách medzinárodného významu), a 
Protokolu  k  Dohode  AGTC  o  kombinovanej  doprave  po  vnútrozemských  vodných  cestách 
k európskej  dohode  o  najdôležitejších  trasách  medzinárodnej  kombinovanej  doprave  a 
súvisiacich objektoch z roku 1991 na území Nitrianskeho kraja na riekach: 
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3.1.2. E 81, C – E 81 Váh od ústia do Dunaja po hranice  kraja  (v  smere na Žilinu) a verejný 
prístav P 81 – 01 Komárno a terminál kombinovanej dopravy v prístave P81 – 02, C81 – 
02 Šaľa. 

3.4. Nový prístav v Šali. 

5. V oblasti vodného hospodárstva 

5.1. Odtokové pomery, vodné nádrže a prevody vôd 

5.1.2. stavby spojené s protipovodňovými opatreniami v čiastkových povodiach Váhu, Hrona a 
Ipľa  na  ochranu  intravilánov  miest  a  obcí  v  súlade  s  Programom  protipovodňovej 
ochrany SR a ďalších vodných tokov v čiastkových povodiach Váhu, Hrona a Ipľa v súlade 
s  investičným  rozvojovým  programom  Slovenského  vodohospodárskeho  podniku  a 
koncepciou vodného hospodárstva, 

5.2. Verejné vodovody 

5.2.1.  stavby  spojené  s výstavbou nových  (rozšírením alebo obnovou existujúcich) verejných 
vodovodov, vrátane objektov na týchto vodovodoch (čerpacie stanice, vodojemy, vodné 
zdroje....) 

5.3. Verejné kanalizácie 

5.3.1.  stavby  spojené  s výstavbou nových  (rozšírením alebo obnovou existujúcich) verejných 
kanalizácií, vrátane objektov na týchto kanalizáciách (čerpacie stanice, nádrže, čistiarne 
odpadových vôd....), 

6. V oblasti energetiky 

6.9.   Novo navrhované siete plynovodov alebo siete plynovodov určené na rekonštrukciu v zmysle 
navrhovaného riešenia a podrobnejšej projektovej dokumentácie 

 


